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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

58004205 : ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นาย ธวัชชัย โตข า: พุทธปาฎิหาริย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ 

วิรัญญา ดวงรัตน์ 
 

วิทยานิพนธ์ หัวข้อ  “ พุทธปาฏิหาริย์ ”  เป็นผลงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณี ที่
ยังคงเอกลักษณ์วิธีการสืบต่อกันมาจนเป็นขนบธรรมเนียม  ที่มีงานศิลปกรรมไทยโบราณเป็น
แบบอย่าง มีการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการทางจิตรกรรม มีเรื่องราวทางพุทธประวัติเป็นแรงบันดาลใจ ที่มี
หลักธรรม สอดแทรกนัยยะต่างๆ จากเรื่องของปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง ด้วย วิธีการต่างๆ
ตามที่ได้บันทึกลงในพระไตรปิฎก  เป็นข้อมูลหลักที่ได้สืบค้นเพ่ือน าเรื่องราวมาสร้างสรรค์จนเกิดเป็น
เอกลักษณ์ เฉพาะตน  ด้วยการคิดวิเคราะห์จนตกผลีก  เป็นผลงานที่แสดงออกด้วยหลักทาง
องค์ประกอบในศิลปะ แสดงเอกภาพที่กลมกลืน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเนื้อเรื่องและหลักธรรม จนไม่
สามารถแยกส่วนต่างๆออกจากกันได้ ทั้งยังผนวกข้อมูลต่างๆในผลงานสร้างสรรค์ จนแสดงผลสัมฤทธิ์
เต็มไปด้วยสุนทรียภาพทางศิลปะ จนกลายเป็นช่องทางการสร้างสรรค์และเผยแพร่หลักธรรม  เกิด
อิทธิพลและความสนใจจนเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ทั้งยังท าให้สัญลักษณ์ทางศิลปะเล่า
เรื่องราวความรู้สึกที่ต้องการน าเสนอจนเกิดเป็นรูปธรรม แสดงพลังของทัศนธาตุ และด ารงไว้ซึ่ง
กระบวนการทางความคิดอย่างโบราณ น ามาปรับใช้แต่ยังมีสัดส่วนความงามในรูปแบบดั้งเดิมไว้เป็น
ส่วนส าคัญ  อีกทั้งให้ผลงานศิลปะเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจคนให้เห็นถึงสัจธรรมที่ด ารงมา
ตลอดระยะเวลาจวบจนถึงปัจจุบัน ทั้งช่วยส่งเสริมให้งานศิลปะแบบไทยประเพณีได้รับการยอมรับ 
เพราะสิ่งที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะคือการได้พัฒนาต่อยอดท าให้งานศิลปะไทยแบบ
ประเพณีมีพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์มากขึ้น และยังรักษากรรมวิธีในการเขียนภาพจิตรกรรมไทยไว้ให้
มากที่สุด เพ่ือเป็นแนวทางการรักษาอนุรักษ์กระบวนวิธีการสร้างสรรค์สืบต่อถึงยุคปัจจุบัน  เพ่ือเป็น
พุทธบูชา แสดงออกมาในรูปของงานศิลปะที่มีหลักธรรมเป็นเนื้อหาส าคัญ ให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่
บรรจุไว้ในงานพุทธศิลป์สืบไป  
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58004205 : Major (VISUAL ARTS) 
MR. THAWADCHAI TOKUM : BUDDHIST MIRACLE THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 

PROFESSOR WIRANYA DUANGRAT 
The thesis titled "Buddhist Miracles" is a work of traditional Thai painting 

which is still maintaining the cultural heritage until becoming the custom with an 
exemplary ancient Thai artwork. The work created with the method of painting is 
inspired by Buddhist history. There is a lot of dharmic principles including the 
implication of the miracles performed by Buddha in many ways, as recorded in the 
Tripitaka which is the main source of the information to get the story and turn it into 
unique creativity. With a lot of thoughts, it becomes the work that represents the art 
elements and harmonious unity as the art becomes a part of dharmic principles and 
the story. Also, it appends information in the creativity that it succeeds as the work is 
full of artistic aesthetics. Consequently, it becomes one of the chances of creating 
and publishing dharmic principles to create influence and interest in the invention. In 
addition, it makes the symbol of the art to tell the story of the sensation which 
presented to the concrete, shows the power of artistic elements, and maintains the 
ancient thought process. Those processes are used to keep the original beauty 
portion and to turn art into the lesson to remind people of the truth that has been 
existing from the past until now. Moreover, it supports Thai art and custom to be 
more accepted because one of the most important things in creating something is to 
be able to develop it later which are providing Thai art and customs more space for 
the creation and preserving Thai traditional painting like all of these will be the 
guidelines for preserving creation processes to nowadays to be Buddhist worship 
showing in the form of art with dharmic principles as the core in the act of the 
benefit towards Buddhist art. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ข้าพเจ้าขอรฤกถึงคุณความดีของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นมหาบุรุษ ที่เป็นแรงบันดาลใจใน
การท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ และขอส านึกพระคุณจากบุคคลต่างๆที่มีส่วนช่วยให้เกิดความส าเร็จลุล่วงทาง
การศึกษาและกราบขอบพระคุณครอบครัว เรืออากาศตรี สมชาย (บิดา),นางกรรณิการ์ (มารดา)  โตข า 
และ พันตรี บุนนาค (ตา) , นางจ านงค์ (ยาย)  สุริยวงศ์  ที่ให้โอกาสทางการศึกษา เป็นก าลังใจในการใช้
ชีวิต ตลอดจนส าเร็จการศึกษา และกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาศิลปะไทยในหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ทุกท่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รอง
ศาสตราจารย์ วิรัญญา ดวงรัตน์ ผู้อบรมบ่มเพาะทั้งศาสตร์และศิลป์ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ชี้แนะ
แนวทางการศึกษา ตลอดจวบจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี คอยขัดเกลาจนเป็นรูปเป็นร่างด้วยศิลปะจนเห็น
สัจธรรมในการปฏิบัติงาน  เอ้ือประโยชน็สั่งสอนอ านวยความสะดวก ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้  ขอ
กราบขอบพระคุณกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลา
นนท์ ที่ได้มอบทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานจนสัมฤทธิ์ผลทางศิลปะในการศึกษาจน
ส าเร็จลุล่วง และ ขอบคุณตัวข้าพเจ้าที่ยังอดทน ฝ่าฟันอุปสรรคให้ตนเองส าเร็จการศึกษาในครั้งนี้ 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ผู้เป็นกัลยาณมิตร  พ่ีๆ ผู้คอยช่วยเหลือ  น้อง ๆ ที่คอยเป็น
ก าลังใจ  ให้ความอนุเคราะห์อันเป็นมิตรภาพ ภราดรภาพ สัมพันธภาพที่เป็นมนุษยวิถีอันงดงาม 
เอ้ืออ านวยประโยชน์ความสุขแบ่งเบาความทุกข์ แก่การค้นคว้าศึกษาและการสร้างสรรค์ปฏิบัติงาน ขอ
ผลความส าเร็จในครั้งนี้ย้อนกลับไปหาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความสุข  สวัสดี  เกิดความเจริญในทางที่ดี
ต่อไปในภายภาคหน้า 

  
  

ธวัชชัย  โตข า 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

 งานศิลปกรรมไทยในรูปแบบงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีมีการสร้างสรรค์ขึ้นในหลายยุค

สมัยในอดีต เป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาที่บรรพชน

สร้างสรรค์ขึ้นไว้เพ่ือแสดงภาพจากความคิด อุดมคติ แนวคิด ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือประโยชน์ด้าน

การศึกษาและสร้างสรรค์ควบคู่กันไป ฉนั้นงานจิตรกรรมเป็นบันทึก ที่สอดแทรกหน้าที่ไว้หลายอย่าง 

เพ่ือถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความศรัทธา ความงาม ประวัติศาสตร์ อัจฉริยภาพ เมื่อผ่านเวลาไป

งานศิลปกรรมเหล่านี้ยังเป็นเครื่องบอกเรื่องราวในอดีตทางประวัติศาสตร์ให้คนได้ศึกษาเรียนรู้และส่ง

ต่ออิทธิพลทางความคิดในการสร้างสรรค์แก่อนุชนรุ่นต่อไป ยังเป็นแรงบันดาลใจในทางศิลปะที่คอย

ส่งต่ออิทธิพลทางรูปแบบ ความงาม การตีความ การเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีต ด้วยชั้นเชิงกลวิธีที่

ช่างเชียน สร้างสรรค์แสดงผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ชมที่สนใจศึกษางานศิลปกรรมไทย

โบราณแบบประเพณีนี้ต่อไป 

 การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี เป็นการศึกษาจากงานศิลปกรรมยุคโบราณ 

มาเป็นอันดับแรกเริ่มด้วยความสนใจ ด้วยเป็นผลงานที่มีความงามเป็นที่ยอมรับ เมื่อเริ่มศึกษางาน

และเข้าใจรูปแบบเรื่องราว และทัศนศิลป์ในงานศิลปะอย่างครบถ้วน  น ามาสู่การตกผลึกทางความคิด

ในทางจินตนาการ เมื่อต้องการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ จึงมีการก าหนดกรอบเพ่ือให้การศึกษานั้น

มีอาณาเขตทางความคิดแต่เปิดมิติใหม่ในทางรูปแบบเพ่ือให้เกิดการศึกษาพัฒนาต่อยอดไม่ว่าจะทั้ง

รูปแบบของงานจิตรกรรม กระบวนการหรือแม้กระทั้งการตีความในทางประเด็นความหมาย เพ่ือให้

เกิดความคมคายในการแสดงความหมายในทางหลักธรรมทางพุทธศาสนา จากพุทธประวัติ เพ่ือให้

เกิดประโยชน์และแสดงหลักธรรมสูงสุด เป็นสิ่งที่ต้องคัดเลือกและเน้นย้ าในทางความรู้การศึกษาเพ่ือ

มุ่งหวังให้แต่ละเรื่องที่คัดเลือกเป็นแรงบันดาลใจ ส่งผลแก่รูปแบบที่สอดคล้องกันในทางองค์ประกอบ

ของศิลปะ และเมื่อแสดงผลออกมาชัดเจน ด้วยการลงมือ สเก็ต (Sketch) เป็นภาพน าทางความคิดที่

สามารถจัดการ น ามาลงมือสร้างสรรค์ ใส่รายละเอียดที่ต้องการ ส่งเสริมงานศิลปะไทยประเพณีชิ้น

นั้นให้ยังคงด ารงกรอบประเพณีตามกระบวนการอย่างโบราณ เพื่อให้กระบวนการทางจิตรกรรมแสดง

ศักยภาพ ที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และต่อยอดออกมาจากงานศิลปกรรมโบราณสู่งาน
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สร้างสรรค์ส่วนตน เมื่อพิจารณาในทางสัมฤทธิ์ผลแล้ว จะอยู่ในกรอบที่ก าหนดไว้แต่เปิดอิสระให้

ผลงานได้แสดงออก ถึงสิ่งต่างๆผ่านยุคสมัยปัจจุบันที่ยังเป็นผลจากการได้รับแรงบันดาลใจจากงาน

ศิลปกรรมรุ่นก่อน ในหัวข้อ “ พุทธปาฎิหาริย์ ” ต่อไป   

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 ข้าพเจ้าเกิดมาในครอบครัวชาวไทย ท าให้นับถือพุทธศาสนาตามครอบครัว เมื่อศึกษาและตั้ง

ค าถามว่าอะไรที่เป็นปัจจัยของการนับถือพุทธศาสนา ที่มีจุดมุ่งหวังให้ทุกคนเป็นคนดีประพฤติปฏิบัติ

ตามศีลธรรมที่ตั้งไว้ ค าตอบที่ได้อาจจะเป็น “ หลักธรรม ” ที่มีผลแก่ชีวิต จิตใจ จิตวิญญาณ และเมื่อ

เข้าสู่การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์ พบว่าหลักธรรมของพุทธศาสนา ที่เป็นจุด

ขับเคลื่อนให้พุทธศาสนายังด ารงต่อไป เมื่อพิจารณาในส่วนนี้ จึงเล็งเห็นว่าการท างานสร้างสรรค์ 

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี ที่เป็นผลงานแสดงหลักธรรม อันเป็นแก่นแท้น ามาถ่ายทอดและเป็น

หลักคิดในการท างาน เพราะเป็นค าตอบในท างานการสร้างสรรค์ เมื่อศึกษา ค้นคว้า หลักธรรมในทาง

พุทธศาสนาที่ต้องการน ามาเป็น ประเด็นในทางการศึกษา คือการตั้งกรอบของการค้นคว้า  เพราะ

การศึกษามีช่วงระยะเวลาจ ากัด การตั้งกรอบของการหาข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก  เพ่ือให้สัมฤทธ์

ผลและเป็นเครื่องช่วยประเมินผลงานการสร้างสรรค์ให้ผลงาน บรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นข้อแรกและ

ต้องการให้สร้างสรรค์ผลงานเกิดทิศทางในการพัฒนารูปแบบในอนาคต  

 เมื่อท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล การแสดงหลักธรรมที่ประจักษ์เป็นหลักฐานทางศิลปกรรม

ในพุทธศาสนา จะมีเนื้อหาที่ส าคัญ และมักปรากฎเรื่องราวที่แสดงอภินิหาร เพ่ือให้สาวกและสาธุชน

ต่างๆเข้าใจในหลักธรรมได้ง่ายดายขึ้น เพ่ือมุ่งหวังให้เรื่องราวเป็นส่วนที่สามารถสร้างความเข้าใจ 

กระจ่างแจ้งในทางปัญญาและซึบทราบไปในความรู้สึกของหลักธรรมนั้นๆ มักจะเกิดขึ้นในการแสดง

ธรรมปาฏิหาริย์ในพุทธประวัติ  เป็นกรอบที่เป็นหัวข้อใหญ่และชัดเจน เมื่อได้หัวข้อดังนี้  การศึกษา

ค้นคว้าในทางแนวดิ่งจากประเด็นที่ได้  เพ่ือให้ฐานความรู้และเรื่องราวมีรากที่ชัดเจนเป็นแก่น 

หลักธรรม น าไปจินตนาการต่อในผลงานการสร้างสรรค์ และองค์ประกอบที่เน้นให้จุดที่สนใจเผย

ออกมาส่งพลังทางศิลปะได้เข้มข้นจากเรื่องราวในตอนนั้น ให้เกิดความแตกต่างจากงานที่เคยศึกษา

จากงานศิลปกรรมโบราณ เพราะอยู่ในฐานะของการสร้างสรรค์ เป็นนักต่อยอดจากมรดกทาง

วัฒนธรรม ประเพณีศาสนา ตกผลึกระหว่างแนวคิดและรูปแบบ เพื่อให้เกิดมิติในทางสุนทรียศาสตร์ที่

เปิดอาณาเขตจากรูปแบบเดิม และเน้นงานมีลักษณะเฉพาะตน จากประสบการณ์และการมองเห็น 
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นัยยะ จากรูปทรง สี และการใช้โครงสร้างใหม่ ให้การศึกษาในขั้นแรกเป็นชนวนในการจุดประกายให้

รากทางความรู้เกิดความแข็งแรง ไม่ข้ามรูปแบบจนเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีรากฐาน  เมื่อถึงขั้นตอนการ

คิดงานในแต่ละเรื่องราวที่เป็นการบอกอารมณ์ตัวละคร การจัดวางและความกลมกลืนที่ให้ความรู้สึก

จากสิ่งที่ต้องการน าเสนอ เพ่ือสื่อความเป็นเอกภาพของงานศิลปะ การศึกษาจากงานศิลปะร่วมสมัย 

ที่ให้ข้อเท็จจริง สาเหตุ เหตุผล ตั้งสมมุติฐานในการเล่าเรื่องราว โดยใช้ภาษาภาพเป็นค าตอบ เป็นการ

ท างานที่มีลักษณะโครงสร้างเชิงความคิดและการสอดรับในทางปฏิบัติร่วมกัน ให้ความส าคัญของการ

สร้างสรรค์มากที่สุด ส่งต่อแรงบันดาลใจ ที่มีต่อกัน และอิทธิพลที่มีลักษณะเหมาะสม เพราะการ

ท างานในรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ก็มีส่วนที่รับใช้พระศาสนาในประการหนึ่ง ฉนั้นความ

ถูกต้องจากการศึกษาที่มีการอ้างอิงต่างๆ  จากการค้นคว้าพระสูตร พระคัมภีร์ พระไตรปิฎก จาก

หลากหลายแหล่ง  ท าให้เราได้ทราบถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ด้วยการอ้างอิงสิ่งที่ศึกษาเพ่ือ

เป็นจุดประสงค์หลัก เพ่ือสร้างมิติทางเรื่องราวอันมีรากฐานจากการประพันธ์ หรือเรื่องราวที่ต้องการ

แสดงถึงหลักธรรมในช่วงเวลานั้นให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด  

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือให้ผลงานสร้างสรรค์แสดงความหมายจากหลักธรรมที่เป็นแก่นจากการศึกษา เพ่ือให้

ความงามในทางศิลปะเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดคุณค่า สร้างความศรัทธา และท าให้เกิดความรู้สึกแก่

ผลงานที่มีแรงบันดาลใจมาจากพุทธประวัติโดยเฉพาะเรื่องราวอันเกี่ยวกับ พุทธปาฏิหาริย์ ที่

สอดแทรกนัยยะในทางความหมายและการเล่าเรื่องราวเป็นภาษาภาพ  

2. เพ่ือสร้างสุนทรียภาพที่แตกต่างจากงานศิลปกรรมโบราณ ให้มีความเป็นลักษณะเฉพาะตัว 

ในที่นี้มาจากความสนใจ  ความชอบ และรสนิยมที่ช่างเขียนในอดีตได้สร้างสรรค์ผลงานที่ประทับใจ

น ามา ต่อยอด แต่ไม่ลอกเลียนแบบมาสู่ผลงานของตนเอง ด้วยการศึกษาผลงาน งานครู ให้เกิดความ

เข้าใจก่อนแล้วจึงปรับโครงสร้างอเพ่ืให้สอดรับกับเนื้อหาในผลงาน  เพราะการศึกษาค้นคว้าไม่ควรที่

จะหยิบยกสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วคัดลอกลงไป แต่ควรศึกษาถึงแหล่งที่มาแล้วประยุกต์ เป็นคุณค่าจากการ

สร้างสรรค์สิ่งเดิมให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในทางทัศนศิลป์หรือทางข้อมูลทางวิชาการ การได้รับแรง

บันดาลใจจากแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ ควรให้ผู้สร้างสรรค์แสดงความสามารถในทักษะชั้นเชิง ที่น า

แรงบันดาลใจมาต่อยอดและน ามาประยุกต์เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้คนอ่ืน เป็นผลสัมฤทธิ์

จากการศึกษา และท าให้ผลงานมีลักษณะเฉพาะตน แสดงทั้งอัจฉริยภาพ ภูมิปัญญาจากบรรพชนที่ได้
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สืบสาน และแสดงศักยภาพของตนเองที่ ใช้รูปแบบงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีที่รักษา

ขนบธรรมเนียมด้านกระบวน การสร้างสรรค์ 

3.  เพ่ือสร้างเอกภาพจากการสร้างสรรค์และความวิจิตรบรรจงของลวดลายในงานจิตรกรรม

ไทย งานจิตรกรรมไทยที่เล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีขอบเขตที่จ ากัดด้วยขนาดหรือสถานที่ที่เป็น

ตัวก าหนดว่าจะต้องเลือกใช้รูปทรง น้ าหนัก พ้ืนที่ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร แต่เมื่อท างาน

สร้างสรรค์ ขอบเขตเหล่านั้นได้ทลายลงเป็นจุดประสงค์ที่มุ่งหวังเพ่ือสุนทรียภาพทางศิลปะมากขึ้น 

และความสนใจในผู้สร้างสรรค์เป็นอันดับแรกมากกว่าที่จะมีลักษณะการใช้งาน ในรูปแบบจิตรกรรม

ฝาผนัง สมุดข่อย หรือภาพพระบฎ ที่เป็นงานจิตรกรรมในอดีต  เมื่อเริ่มสร้างสรรค์เกิดการส ารวจงาน

จิตรกรรมพบว่า เรื่องราวที่บรรจุลงไปในผนังมีความจ าเป็นต้องเล่า มีการก าหนดบังคับเพ่ือการสื่อสาร

ต่อประโยชน์ในการสื่อสาร แต่เมื่อท างานสร้างสรรค์จิตรกรรมบนพ้ืนที่อิสระ สามารถก าหนดขนาด

ความต้องการได้เพ่ือให้ผลงานมีขนาดที่เหมาะสมกับเรื่องราวที่จ าเป็นต้องถ่ายทอด สามารถลดเพ่ิม

ขยายได้อย่างอิสระและเลือกเพียงตอนหนึ่งตอนใดที่ต้องการน ามาสร้างสรรค์  เมื่อได้ขนาดสัดส่วน

และพุทธประวัติจาก ปาฏิหาริย์ต่างๆแล้ว จึงก าหนดรายละเอียดที่ต้องการน าเสนอ เพ่ือให้ผลงานเล่า

เรื่องราวได้ชัดเจนตรงตามพระไตรปิฎก พระสูตร และสร้างบุคลลิกภาพจากรูปทรงผู้คนที่มีส่วน

เกี่ยวข้องให้เกิดความสัมพันธ์เห็นรายละเอียดที่สร้างลักษณะที่จ าเพาะต่อบุคคลเหล่านั้น ที่ได้กล่าว

อ้างในผลงาน และเมื่อศึกษาค้นคว้าไปถึงการท างานการเน้นให้ความงามที่มากขึ้นจากการศึกษา คือ

การใส่รายละเอียดในความวิจิตรบรรจุลงไป เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นพุทธบูชาและศรัทธาแก่ผู้

สร้างสรรค์ผลงาน เพราะเมื่อผู้สร้างสรรค์เห็นภาพปาฏิหาริย์ที่คิดค้นขึ้นมานั้น เกิดความเชื่อในการ

แสดงออกให้ตรงกับความรู้สึก สอดแทรกลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างต่างๆจากอดีตและ

ศิลปินไทยที่สร้างสรรค์ผลงาน เป็นแรงบันดาลใจ เมื่อความวิจิตรบรรจงจากลวดลายที่เป็นผลงานลงสี

ตัดเส้น เป็นเอกลักษณ์ของงานศิลปกรรมไทย ก็ควบคุมให้ผลงานมีภาพรวมของแสงและน้ าหนักมี

ความหลากหลายตามหลักองค์ประกอบในการศึกษาศิลปะร่วมสมัย เพ่ือให้ความงามในสุนทรียศาสตร์

ที่เป็นสากลสอดประสานกัน  
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สมมุติฐานของการศึกษา 

 ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะในงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเป็นผลงานที่มีคุณค่าพึง

จ าแนกได้ 3 ประการ ประการแรก คือ คุณค่าในทางความหมาย คุณค่านี้คือการใช้หลักธรรมที่แสดง

ออกมาจากเรื่องราว ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแก่สรรพสัตว์เป็นข้อคิดที่ผู้สร้างสรรค์น ามาเป็นหัวข้อ

หลัก เพ่ือเกิดหลักคิดที่อาจจะสะท้อนไปยังผู้ชมหรือผู้คนอ่ืนๆให้ได้ฉุกคิด รับรู้ความรู้สึกที่หลักธรรม

เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน บุคคลที่ศึกษาพุทธศาสนา ได้เห็นแก่นแท้

ของความดีความงามผ่านงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีในการเป็นตัวตั้งตนของจินตนาการที่น ามา

ถ่ายทอดผลงาน   

 ประการที่สอง คือ คุณค่าด้านการแสดงศรัทธา ศรัทธาที่เกิดจากผู้สร้างสรรค์เป็นสิ่งแรกของ

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ตอบสนองความศรัทธาจนก่อเป็นรูปในงานจิตรกรรมนั้นคือ การใช้

ความเพียรพยายามความวิจิตรบรรจงจากทักษะทางจิตรกรรมบรรจุเข้าไปเพ่ือขัดเกลาในการท างาน

ของผู้สร้างสรรค์ให้มองเห็นสิ่งที่ละเอียดงดงาม  ใช้ความงามขัดเกลาจิตใจเพ่ือให้ผลงานเป็นเครื่องมือ

ที่คอยสอนให้เรียนรู้ถึงหลักธรรมที่มี ความอดทน ความเพียร เพ่ือให้ส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์  ให้

ความเพียรนั้นแสดงรูป ให้ความอดทนในการเขียนเส้นรายละเอียด  น าความศรัทธาในหลักธรรม

ประกอบสร้างองค์ประกอบ  พร้อมทั้งความมานะพยายามบรรจงลวดลายที่เรียงร้อยจนกลมกลืน  

และความบากบั่นแสดงภาพที่ค้นคว้า ให้หลักธรรมแสดงถึงจิตใจของผู้ปฏิบัติ ถึงไม่ได้บรรลุสิ่งนั้นด้วย

หลักธรรมในทางพระศาสนา แต่ศิลปินผู้สร้างสรรค์เป็นผู้รับใช้น า พุทธโอวาท แปลงเป็นรูป เอา 

ปาฏิหาริย์ แปลงเป็นโครงสร้างหลัก  เพื่อให้ผลงานนั้นแสดงความงามเป็นที่ประจักษ์ ด้วยความตั้งใจ

ของข้าพเจ้าที่ต้องการสร้างสรรค์จนสมบูรณ์ 

 ประการสุดท้าย ประการที่สามคือ คุณค่าด้านการสร้างสรรค์โดยไม่ได้ลอกแบบจากงาน

โบราณ แต่สร้างสรรค์จนเกิดรูปแบบเฉพาะตนเพ่ือให้เกิดงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีในรูปแบบ

ต่างๆ ที่มาจากการศึกษากลั่นกรอง คัดเลือกต้นแบบที่แตกต่างออกไป เพราะการคัดลอกหรือท าซ้ า

เป็นไปเพ่ือการศึกษาในเบื้องต้นเพียงเท่านั้น แต่การสร้างสรรค์ คือการศึกษา ท าความเข้าใจ ผนวก

กับความคิดในชุดรูปแบบของตนเอง จนเกิดสิ่งที่สร้างสรรค์แตกต่างออกไป อาจจะเกิดสิ่งที่ดีขึ้น

ในทางความหมายใหม่  งามขึ้นจากหลักสุนทรีพภาพในทางรูปทรง หรือชัดเจนขึ้นในการก าหนด

เรื่องราว และเป็นที่น่าจดจ าขึ้นในการแสดงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะตัว นั้นคือ สมมุติฐานที่

จ าเป็นต้องตั้งให้ชัดเจนในทางการศึกษาศิลปะ เพราะ ประเด็นที่ชัดจะมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ที่เป็น

เครื่องมือวัดคุณภาพของการศึกษาได้อย่างดียิ่ง ทั้งการศึกษาค้นคว้าเป็นการส่งเสริมให้คุณค่าของงาน
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จิตรกรรมได้แตกหน่อทางความคิดและแสดงรูปเมื่อสร้างสรรค์ผลงาน  จากความสนใจท าให้ผลงาน

และรูปแบบไม่หยุดนิ่งแต่ท าให้ผลงานด้านนี้สร้างสรรค์ในหลากหลาย ถ้าผู้สร้างสรรค์เล็งเห็นส่วนที่ดีที่

สามารถสร้างสรรค์ต่อยอดให้ก้าวหน้าพัฒนาไปเรื่อยๆ แต่ยังคงสัดส่วนของขนบธรรมเนียมหรือฉีก

รูปแบบจนเกิดมิติที่หลากหลายให้ช่องว่างความแตกต่างสร้างผลงานของศิลปินจนเป็นที่น่าสนใจมาก

ยิ่งขึ้น  

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  “ พุทธปาฏิหาริย์ ” มีการก าหนดขอบเขตเพ่ือจ ากัดใน

การศึกษาและท าให้การค้นคว้านั้นเป็นไปได้สะดวกขึ้น  เป็นการเลือกศึกษาในส่วนที่เป็นประโยชน์

สูงสุดเพ่ือให้ผลงานนั้นมีเรื่องราวที่มาที่ไปจากพุทธประวัติเป็นรากฐานที่ส าคัญอ้างอิงได้เป็นอย่างดี 

เพราะฉะนั้น การศึกษาในขอบเขตนี้เป็นเครื่องช่วยให้ท าการศึกษาได้รวดเร็วและตรงเป้าหมาย เมื่อ

ศึกษาแล้วจะเห็นรายละเอียดที่ปลีกย่อยออกไปได้อย่างชัดเจนเป็นข้อมูลในทางการสร้างสรรค์ จน

สามารถรวบรวมข้อมูลของการศึกษาค้นคว้าเป็นทุนส ารองที่น าไปต่อยอดสร้างสรรค์  ทั้งยังได้ศึกษา

เรื่องราวเพ่ิมเติมที่ใกล้เคียงเพ่ือส่งเสริมให้ฐานของข้อมูลขยายในทางการสร้างสรรค์ เป็นปัจจัยเสริมที่

เรื่องราวพระพุทธเจ้าจะสอดคล้องกับหลักธรรมและพุทธจริยวัตรต่างๆ  เมื่อเลือกเรื่องราวในบางตอน

มาสร้างสรรรค์ในทางทัศนศิลป์   

 

ขอบเขตด้านเนื้อหา  

 เนื้อหาคือปัจจัยหลักในทางสร้างสรรค์เพราะงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเป็นเรื่องราวที่มี

การพรรณนา รายละเอียดจาก สถานที่ บริบท ข้อคิด หลักธรรม ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ และ 

บุคคลต่างๆ เนื้อหาจึงเป็นกรอบของการคัดเลือกเรื่องราว ในการสร้างสรรค์ เพราะผลงานสร้างสรรค์

จากแรงบันดาลใจเพียงเรื่องเดียว แต่เป็นการสร้างสรรค์จากประเด็นของการแสดง “ ปาฏิหาริย์ ” 

จากการกระท าต่างๆอันเป็นการแสดงหลักธรรมที่แตกต่างกันไปแต่คงไว้ด้วยการแสดงลักษณะ

ความรู้สึกที่มองเห็นรูปของความศรัทธา จากปาฏิหาริย์แต่ละครั้งจนก่อเกิดภาพที่ก าหนดเรื่องราว

ชัดเจน ในประเด็นเดียวกันที่จุดประสงค์และเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างในทางความรู้สึก

และรายละเอียดที่มองเห็น ปาฏิหาริย์ในรูปแบบต่างๆจะอธิบายในหัวข้อหลักและแยกย่อยในการ

สร้างสรรค์ผลงานในแต่ละชิ้นเป็นส าคัญ  



  7 

ขอบเขตด้านรูปแบบ 

 ผลงานเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติที่แสดงออกด้วยทัศนธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเส้นสีน้ าหนัก

รูปทรง โดยมีจิตรกรรมเป็นการรองรับการสร้างสรรค์อยู่ในรูปทรงที่ก าหนด และเป็นงานประเภท

จิตรกรรมแบบไทยประเพณี ที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ ทั้งเทคนิควิธีการกระบวนการที่ยังคงไว้

แบบเดิม ตามช่างเขียนที่เคยสร้างสรรค์อย่างโบราณแต่ใช้เทคนิคท่ีหลากหลายมากขึ้น เป็นปัจจัยที่ท า

ให้ผลงานแตกต่างและมีเอกลักษณ์ สร้างลักษณะเฉพาะ ในงานมีการใช้สัญลักษณ์ ในรูปแบบของ

รูปทรงและการจัดวางภาพ เพ่ือให้เกิดเรื่องราว และแสดงบุคลิกของผู้คน ที่มี นาฏลักษณ์ เป็น

ลักษณะเฉพาะเล่าเรื่องราวจากลีลา ท่าทาง เพ่ือเป็นการสร้างบุคลิกที่แตกต่างและท าให้ภาพนั้น

สมบูรณ์ด้วยวิธีที่โบราณได้ใช้ต่อเนื่องสืบมา อีกทั้งศึกษาไปยังความนิยมของการใช้รูปแบบลักษณะ

ศิลปะสมัยต่างๆเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจทางความงามสร้างรูปทรงรายละเอียดที่ต้องการสร้างขึ้นมา

เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ของการจัดการ เพ่ือมุ่งให้ผลงานมีความหลากหลายของรูปแบบจากรูปทรง

ต่างๆ และให้ความรู้สึกจากสีที่มีวรรณะอุ่นที่สุกสว่างเพ่ือเล่าเรื่องราวผ่านบรรยากาศความปิติของ 

ปาฏิหาริย์แต่ละครั้งที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติต่อสาวก หรือ บุคคลต่างๆจากในเรื่องราวนั้น และสุดท้าย

คือการสร้างลักษณะใหม่ๆทางองค์ประกอบ ท าให้เกิดความน่าสนใจขึ้นในการเล่าเรื่อง เพราะ

องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดคือ องค์ประกอบที่เล่าเรื่องราวได้ครบถ้วนและแสดงความรู้สึกด้วยการจัด

วาง ทัศนธาตุทางศิลปะจนเกิดเอกภาพของงาน ด้วยทักษะทางจิตรกรรมหลากหลายแขนง จากการ

ตีความ ใส่นัยยะทางความหมาย การแทนค่าด้วยสัญลักษณ์  สอดแทรกความงามไปในทุกรายละเอียด

อย่างสมบูรณ์  

 

ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการ  

 การสร้างสรรค์ผลงานเป็นจิตรกรรมที่ว่าด้วยเรื่องของรูปทรง สี บรรยากาศ จ าเป็นต้องศึกษา

เกี่ยวกับการใช้สีที่งานโบราณเคยสร้างสรรค์  แต่เนื่องด้วยระยะเวลาการผลิตสีจากธรรมชาติหรือการ

ใช้แร่ต่างๆอาจจะใช้เวลาที่ยาวนาน ฉะนั้นความจ าเป็นด้านนี้จึงน ามาสู่วิธีการดัดแปลง ประยุกต์ โดย

การน าสีที่เรียกว่า สีพาสเทลที่เป็นแท่ง น ามาบดผงสีที่มี พิกเมนต์ ( Pigment )  ที่มีความสดจาก

เนื้อสีคล้ายคลึงกับแร่ต่างๆ จากสีตั้งต้น เมื่อน ามาเปรียบเทียบ  น ามาผสมกับสารที่เป็นสื่อกลาง เพ่ือ

ประสานให้ติดแน่นทนนานด้วยกาวจากธรรมชาติที่เป็นกระบวนการทางกรรมวิธีเทคนิคแบบโบราณ 

คือการน าเอาสีของการผลิตในสมัยใหม่ แต่ใช้กระบวนผลิตในขั้นตอนการผสมในแบบแผนของช่าง

เขียนโบราณ เพ่ือเกิดสีที่น ามาสร้างสรรค์  ซึ้งประยุกต์ที่ยังคงไว้กรรมวิธีเหล่านี้ เพ่ือให้สีในผลงาน
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ทนทานด้วยตัวกลางเชื่อมประสาน และให้เม็ดสีที่มั่นใจ เชื่อถือ จากกรรมวิธีกระบวนการทางการผลิต

ด้วยขั้นตอนวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบอุตสาหกรรมการผลิต และเมื่อขั้นตอนนี้ได้ทดลองจนส าเร็จลุล่วง  

การใช้กรรมวิธีโบราณอีกอย่างนึงคือการปิดทองค าเปลวด้วยกาวยางมะเดื่อ ซึ้งเป็นกรรมวิธีที่สร้างให้

ผลงานโดดเด่นและน่าสนใจมากข้ึนเพื่อให้เกิดผลงานที่ยังคงลักษณะดั้งเดิม และการแทนค่าวัสดุต่างๆ 

โดยใช้ทองค าเปลวแทนค่าสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะเป็น ภูษาอาภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ เครื่องราชูปโภค ของใช้ 

สถาปัตยกรรม  หรือพ้ืนที่ที่ต้องการให้ความส าคัญเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและความหมายจาก

ผลสัมฤทธิ์ในเทคนิคนี้  เทคนิควิธีการเหล่านี้จึงเป็นกรรมวิธีที่ต้องท าความเข้าใจค้นคว้า  เพ่ือให้เกิด

องค์ความรู้ และน าไปใช้ให้เกิดผลสูงสุดในงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณี  

  

ค านิยามศัพท์  

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี  จิตรกรรมไทยแบบประเพณี เริ่ม เกิดขึ้ น ใน

ประเทศไทยมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๐ - ๑๑ 

ตั้ งแต่อารยธรรมอินเดียแพร่หลายเข้ามาสู่

ประเทศไทย ก่อให้เกิดวัฒนธรรมทวาราวดีมีการ

สร้างงานประติมากรรมเล่าเรื่องในพุทธศาสนา 

เช่น สร้างพระพุทธรูปสลักหินหรือใช้ปูนปั้นซึ่ง

ปรากฏให้เห็นอยู่  เชื่อว่ายังมีงานจิตรกรรมด้วย

แต่ไม่ปรากฏหลักฐานโดยคาดว่างานจิตรกรรม

คงช ารุด เสียหายไปหมดแล้ว    จิตรกรรมไทย

แบบประเพณี มีลักษณะส าคัญ  ๓ ประการ 

ประการหนึ่ง คือ การระบายสีเรียบ อีกประการ

หนึ่ง คือ การตัดเส้นเพ่ือแสดงรูปร่าง รูปทรง 

และแสดงรายละเอียดของภาพงานตัดเส้นนี้ถือ

ว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษเพราะนอกจากจะ

แสดงฝีมือเชิงช่างแล้วยังสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับ

ระดับของสังคมอีกด้วย เช่น การเขียนภาพ

พระมหากษัตริย์  เจ้านาย และบ่าวไพร่ จะมี

กฏเกณฑ์ในการแสดงภาพแตกต่างกัน การตัด
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เส้นแสดงภาพพระมหากษัตริย์จะต้องให้ดูอ่อน

ช้อยแต่สง่างามราวกับสมมติเทพเครื่องทรงของ

พระองค์ก็เขียนอย่างประณีตปิดทองตัดเส้น

อย่างงดงามประการสุดท้าย คือ การมีรูปลักษณ์

อย่างอุดมคติกึ่งสมจริง เช่น ภาพพระพุทธเจ้าจะ

เป็นภาพผสมผสานของลักษณะสมจริงกับพุทธ

ลักษณ ะอัน เป็ น อุดมคติที่ ระบุ ไว้ ในคั มภี ร์  

จิตรกรรมไทยแบบประเพณีมักจะเน้นพุทธบารมี

โดยเขียนเป็นกรอบประภามณฑลรอบพระ

วรกายหรือกรอบรอบพระเศียรหรือพระรัศมีมี

รูป เปลวเหนือพระเศียร  แม้การแสดงภาพ

พระมหากษัตริย์ให้ดูสง่างามราวกับสมมติเทพก็

เป็นความพยายามที่จะแสดงลักษณะอุดมคติกึ่ง

สมจริงในจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเช่นกัน

(Plookpedia 2560) 

 

 

งานครู ครูช่างโบราณมักให้ศิษย์ คัดลอกตามครูก่อนเป็น

พ้ืนฐาน แล้วค่อยสอนให้ศิษย์เรียนรู้ ด้วยวิธีการ 

ลอก หรือ เลียน หรือ เรียน จากงานศิลปกรรม

โบราณ เพ่ือเป็นการศึกษาความรู้พื้นฐานของ

งานจิตรกรรม และงานแขนงอ่ืนๆ เป็นเบื้องต้น 
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นาฏลักษณ์                                      ท่าทาง ลีลา ในการแสดงออกที่เป็นภาษาภาพ

โดยใช้ภาพคนแทนลักษณะความรู้สึกที่ต้องการ

สื่องสารถึง เรื่องราว อากับกิริยา และอารมณ์

ความรู้สึก มักมีท่าทางมาจากนาฏศิลป์ การฟ้อน

ร า ที่มาจากการแสดงโขน หรือมาจากท่าทางที่

อยู่ในงานศิลปกรรมโบราณ ที่มีลักษณะงดงาม

และสืบทอดกันมาในการสร้างสรรค์ 

 

พิกเมนต์ ( Pigment )                                 รงคธาตุ รงควัตถุ ที่เป็นสารที่มีสีสันต่างๆจาก

หลากหลายแหล่งที่มา เป็นลักษณะเม็ดสีที่มีการ

สังเคราะห์หรือเกิดขึ้นด้วยกรรมวิธีต่างๆ จาก

ทางธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งที่เป็นสาร

ที่น ามาประกอบกับสารอืน่ๆในการใช้งาน  

 

พาสเทล ( Pastel ) สีชนิดแท่ ง  ที่ อัดด้ วย เม็ดสีผงสี   โดยผ่ าน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากโรงงาน

อุตสาหกรรมมีลักษณะเป็นทรงกระบอก หรือ

แท่ งเหลี่ ยม  มีหลากหลายเฉดสี  และมีตั ว

ประสานในการอัดแท่ง 2 ลักษณะคือ แบบฝุ่น 

และแบบน้ ามัน ในที่นี้กล่าวถึงแบบ ผง สีฝุ่นที่

น ามาอัดแท่งในการใช้งาน 

 

ภูษาอาภรณ์  เครื่อง นุ่งห่ม เครื่องแต่งตัว ที่เป็นผ้า ค านี้มักใช้ใน

เครื่องแต่งตัวของพระมหากษัตริย์และพระบรม

วงศานุวงศ์ 
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ถนิมพิมพาภรณ์  มาจากค าว่า พิมพา และ อาภรณ์ เครื่องประดับ

ร่างกาย อาจหมายถึง หรือเรียกรวมไปถึง ศิรา

ภรณ์  สร้อยคอ พาหุรัด กรองศอ ทองพระกร  

และเครื่องประดับอ่ืนๆที่เป็นทองค าหรือเงินที่

ประดับรายลอบร่างกายบริเวณส่วนต่างๆ  

 

เครื่องราชูปโภค สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ เพ่ือ

แสดงถึงพระเกียรติยศ(แสงทักษิน 2539) 
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บทที่ 2 

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์  
 

การศึกษาข้อมูลเป็นสิ่งที่ส าคัญ  เพราะการสร้างสรรค์นั้นจะต้องผูกด้วยเรื่องราวเป็นปัจจัย

หลัก และเป็นเรื่องราวที่มีที่มาจากหลากหลายแหล่งค้นคว้า  ตามด้วยความจ าเป็นที่จะต้องระบุสิ่ง

เหล่านั้นให้ชัดเจนจนออกมาเป็นข้อมูลในขั้นต้นก่อน และเมื่อพิจารณคัดกรองสิ่งที่ส าคัญสูงสุดและ

เรื่องราวที่จ าเป็นต้องน ามาสร้างสรรค์ ก็ค้นคว้าในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยเพ่ือท าให้เกิดความ

ชัดเจนและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่จะพรรณาด้วยภาษาภาพในขึ้นต่อไป เป็นสาระส าคัญหลัก การศึกษา

ข้อมูลใน หัวข้อ พุทธปาฏิหาริย์ จ าเป็นจะต้องศึกษาปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพุทธ

ประวัติ เป็นการคัดเลือกตอนที่มีขอบข่ายเพ่ือความสะดวกในการศึกษา และการให้อาณาเขตของ

การศึกษาอยู่ในการควบคุมได้ไม่มากจนเกินไป และเลือกให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่น ามาสร้างสรรค์ การ

น าเรื่องปาฏิหาริย์ตอนส าคัญแต่ละตอนจากการศึกษา สามารถแยก ปาฏิหาริย์เพ่ือให้ง่ายต่อการ

ตีความและสร้างสรรค์ได้ดังนี้  

1. อิทธิปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์ที่ว่าด้วยการแสดงฤทธิ์ ความเป็นผู้วิเศษดลบันดาลสิ่งต่างๆ 

เช่น ยมกปาฏิหาริย์ ที่แสดงปาฏิหาริย์นี้หลายครั้ง ในพุทธประวัติ 

2. อาเทศนาปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์ในการรู้ใจผู้อ่ืน ทายใจผู้อ่ืน  

3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์ที่แสดงค าสอนที่เป็นอัศจรรย์ ค าสอนที่แสดงหลักธรรม  

สัจจะความจริง ผู้ฟังเข้าใจ มองเห็นความจริงเป็นอัศจรรย์ 

 ปาฏิหาริย์ทั้ง 3  เป็นแรงบันดาลใจและเป็นข้อมูลจากการศึกษาจนเข้าใจ น ามาแยกเป็น

ประเด็นและใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์  

 การสร้างสรรค์ผลงานที่อิงปาฏิหาริย์มักจะได้รับแรงบันดาลใจจาก อิทธิปาฏิหาริย์ และ 

อนุสาสนีปาฏิหาริย์ มากที่สุด เพราะเป็นปาฏิหาริย์ที่สามารถถ่ายทอดโดยใช้จินตนาการที่ต้องการ

แสดงด้วยกระบวนการต่างๆเพ่ือให้เกิดความพิเศษสอดรับกับการแสดงออกผ่านภาพความรู้สึกจน

แสดงนัยยะแห่งธรรม ที่เป็นแก่นแท้ของปาฏิหาริย์ กล่าวได้ว่า การท างานสร้างสรรค์เป็นการเชื้อเชิญ

ด้วยความงามเป็นเบื้องต้น เมื่อความงามประทับเข้าไปในความรู้สึกแล้ว ความหมายและนัยยะที่จะ

แสดงก็เผยให้ผู้ชมนั้นซาบซึ้งไปกับความหมายของหลักธรรมขององค์พระศาสดา  จิตรกรรมจึงเป็น

เครื่องมือสื่อสารในหลากหลายมิติ และมีความชัดเจนด้วยกระบวนการ แนวคิด รูปแบบ ตลอดไปถึงผู้
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สร้างสรรค์ที่ เลือกใช้การสื่อสารภาษาภาพ โดยสาระเหล่านี้ ได้รับการคิดวิเคราะห์จนเป็นภาพ

ปาฏิหาริย์ที่จะน าไปสู่การสร้างสรรค์ในขั้นตอนต่อไป 

  

อิทธิพลทางด้านเนื้อหา  

 เนื้อหาในการเล่าเรื่องเป็นสิ่งส าคัญที่ไม่ย่อหย่อนไปกว่าส่วนอื่น ความแตกฉานในการตีความ

แสดงความหมายก็เป็นผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาค้นคว้า นี่คือสิ่งที่ส าคัญเป็นอันดับต้นๆ การใส่ใจด้าน

นี้จึงเป็นข้อพิสูจน์อย่างนึงที่ช่างเชียน ศิลปิน หรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะเป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษา การอ่าน การ

ฟัง มาจากหลายๆแหล่งและคิดวิเคราะห์ แตกประเด็นทางการศึกษา ท าความเข้าใจ และพยายามใส่

จินตนาการจากประสบการณ์สอดแทรกลงไปด้วยในการสร้างสรรค์ เพราะ สิ่งที่จะต่อยอดการ

สร้างสรรค์ไปได้คือ การลงมือปฏิบัติที่มีกระบวนการที่กล่าวมาพร้อมบริบูรณ์ เนื้อหาที่จะได้รับการ

สร้างสรรค์ จึงเกิดจากการอ่านซ้ าๆหรือฟัง จากแหล่งที่มาจากพระคัมภีร์ พระไตรปิฎก และพระสูตร 

ที่ประพันธ์ขึ้นมา จ าเป็นจะต้องเลือก หรือภาคตอนที่พิเศษและหยิบยกตอนเหล่านั้น มาผนวกกับ

รสนิยมหรือประสบการณ์ส่วนตัว เพ่ือให้เนื้อหาเกิดความน่าสนใจตั้งแต่ครั้งแรก และชวนให้ศึกษาต่อ

เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนที่ดี ที่มาจากข้อมูลดิบ ผ่านการกลั่นกรอง แนวคิด เพ่ือให้ผลงานมีรากฐานที่

มั่นคง เมื่อแปลงเป็นรูปธรรมในงานจิตรกรรม จะเพ่ิมคุณค่ามากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้คุณลักษณะทาง

ความคิดที่แข็งแรง  แต่ใช้จินตนาการในส่วนของการสร้างสรรค์แทนที่จะแต่งเรื่องหรือตีความไปเอง

จนขาดความถูกต้องจากแหล่งที่มา เพื่อให้เกิดผลงานที่ไม่โดนวิพากวิจารณ์ จากหลากหลายภาคส่วน 

ถึงแม้การวิจารณ์จะเป็นสิ่งที่ขัดเกลาให้ไปสู่ความเติบโตก้าวหน้า แต่การใส่ใจและระแวดระวังในส่วน

ของเนื้อหาก่อน จะท าให้ไม่เป็นความกังวลกังขาต่อการสร้างสรรค์ในขั้นตอนต่อไป ส่วนในการท า

วิทยานิพนธ์  ปาฏิหาริย์ว่าด้วยเรื่อง โลกวิวรรณปาฏิหาริย์ และ ชมพูบดีสูตร ที่เป็นปาฏิหาริย์ที่คน

ทั่วไปเข้าถึงและหลักธรรมทางด้านเนื้อหาที่หนักแน่น เมื่อต้องวิเคราะห์ถึงที่มา จะน ามาอธิบาย

รายละเอียดต่างๆเพ่ือการสร้างสรรค์ ในระยะต่อไป   
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อิทธิพลจากประสบการณ์  

 ประสบการณ์ที่ส าคัญมากที่สุดอาจจะเป็นประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานแต่เป็นเพียง

ความประทับใจ จวบจนเมื่อได้ท าวิทยานิพนธ์การฟ้ืนความรู้สึกประทับใจเหล่านั้นกลับมาอีกครั้ง  จึง

เห็นได้ว่าอิทธิพลศิลปกรรมที่ได้รับมากท่ีสุดคือ วัด เพราะเป็นสถานที่บรรจุงานศิลปกรรมหลากหลาย

แขนงลงไปในสถานที่เดียว มีเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์  งานศิลปกรรม และหัตถศิลป์ มากมาย

จนเกิดการบ่มเพาะความชอบจากภายในจิตใจและเมื่อได้รับโอกาส ความรู้สึกชื่นชอบที่ปะทุจนเกิด

เป็นรายละเอียดในผลงานที่มีความงามเป็นการด าเนินเรื่องราว เพราะ ไม่ว่าจะเป็นผนังโบสถ์ที่มีงาน

จิตรกรรม ที่ให้อิทธิพลในการจัดวางองค์ประกอบ บรรยากาศภายในโบสถ์ พระวิหารที่ท าให้งาน

จิตรกรรมที่สร้างสรรค์ มีบรรยากาศของความศรัทธาเช่นเดียวกัน หรือสีสันของแสงและความศรัทธา

ที่เกิดขึ้นเมื่อปะทะกับความรู้สึกเมื่อไปชมวัดวาอารามต่างๆ เป็นอิทธิพลที่ได้รับจากประสบการณ์

ความรู้สึกมากกว่า ประสบการณ์ในการเสพงานผ่านสื่อต่างๆ ด้วยสิ่งนี้เป็นประสบการณ์ทางตรง ไม่ใช่

ประสบการณ์ทางอ้อม จากการค้นคว้าศึกษา หรือถ่ายทอดผ่านงานวิชาการที่ได้รับค าแนะน าหรือ

คัดลอกเฉพาะบางส่วน ที่ท าให้ข้อมูลทางวิชาการเป็นชุดความรู้ที่ส่งต่อกันมา แต่ให้ประสบการณ์ตรง

น าความรู้สึกและให้ข้อมูลเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้ความรู้สึกนั้นหนักแน่นขึ้นเพ่ือให้มีผลทางจินตนาการใน

ทางการสร้างสรรค์ที่เริ่มจากผู้สร้างสรรค์เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1       ภาพบรรยากาศภายในโบสถ์วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร 
                 ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ ปี 2563 
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ภาพที่ 2    ภาพจิตรกรรมฝาผนังระเบียงคต วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ ปี 2563 
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อิทธิพลจากบริบทต่างๆและความเป็นพุทธศาสนิกชน  

 พุทธศาสนาคือสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์นับถือ  เป็นศาสนาที่มีหลักธรรม ค าสอนเป็นเครื่องมือ 

ขับเคลื่อนให้ศาสนาด าเนินต่อไป เป็นการสร้าง พุทธทายาท เพียงแค่หลักธรรมนั้นสานต่อแก่

พุทธศาสนิกชนต่อไป นั้นคืออิทธิพลทางความคิดที่มีต่อความรู้สึกคือ หลักธรรมที่ข้าพเจ้าจะน้อมน า

และหยิบยกขึ้นมาเป็นอันดับแรก เพราะเมื่อผลงานส าเร็จสิ้นสุด ค าสอนที่สอดแทรกนั้น มาจากการที่

ข้าพเจ้าได้ขัดเกลาตัวเอง เตือนสติและท าให้เห็นถึงข้อความ ประโยค หรือความเป็นจริงที่ชีวิต

มองเห็น หลักธรรมที่ลดอัตตา ยิ่งคนท างานศิลปะที่จ าเป็นต้องใช้อัตตาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน และ

ด าเนินชีวิต แต่ต้องเรียนรู้กับอัตตาและใช้ในทางที่ถูกที่ควรในปริมาณที่ไม่ท าให้ชีวิตผูกไปกับสิ่ง

ภายนอก สิ่งนี้คือ อิทธิพลที่ท าให้เลือกพระสูตร ที่ว่าด้วยเรื่องของชมพูบดีสูตรน ามาสั่งสอนใจตนและ 

เป็นอนุสรณ์แห่งความหลงผิดที่สะท้อนจากข้างใน  ให้การท างานศิลปะเรื่องนี้เป็นพุทธบูชาในการที่

ท าให้ข้าพเจ้าได้ขัดเกลาทั้งค าสอนและการท างาน อีกผลงานหนึ่งในวิทยานิพนธ์คือ ผลงานที่เป็น

ปาฏิหาริย์จากการกระท าความดี จากพุทธมารดา โลกวิวรรณปาฏิหาริย์ ที่เป็นการกระท าความดีต่อ

บุพการี และผู้คนให้รู้ถึงผลแห่งความดีงามจากการกระท าและผลจากการกระท าไม่ดีที่แสดงถึงผู้คน

สถานที่ อันเป็นจุดมุ่งหมายที่ให้สรรพสัตว์เรียนรู้ถึงผลของการกระท า ฉะนั้นหลักธรรมและความดีคือ

สิ่งที่เป็นเรื่องราวให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้จากพุทธศาสนาและน ามาปฏิบัติไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะ

เป็นการท างานและการใช้ชีวิตเพ่ือเข้าใจสัจธรรมที่ด ารงอยู่รอบตัว 

 

อิทธิพลจากงานศิลปกรรมไทยโบราณ งานศิลปกรรมไทยแบบประเพณี และงานศิลปกรรมร่วม

สมัย 

 อิทธิพลในส่วนนี้น่าจะเป็นอิทธิพลในการท างานและการศึกษาในภาคปฏิบัติ ข้าพเจ้าแยก

ส่วนนี้ออกชัดเจนจากการศึกษาข้อมูล แต่เป็นลักษณะการศึกษาในส่วนของงานช่าง เทคนิคต่างๆ 

และกระบวนการของการท างานที่เป็นรูปธรรม ที่มีศิลปวัตถุเป็นสิ่งที่ใช้ในการศึกษา อาจจะกล่าวได้ว่า

เป็นอิทธิพลในการปฏิบัติจากการท างาน เนื่องด้วยงานศิลปกรรมไทยมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดใน

หลายยุคสมัยในทางความคิด ศิลปวัตถุที่แสดงออกมาก็แยกแตกต่างกันออกไป ตามความเชื่อและ

รสนิยมของคนที่ เป็นผู้จัดสร้างและช่างร่วมลงมือด้วยกัน งานศิลปกรรมโบราณมีการบันทึก

ประวัติศาสตร์  การศึกษาท าให้เราเข้าใจวิถีชีวิตของช่างและสังคมในสมัยนั้นที่มีความเชื่อและวัสดุ

อุปกรณ์ ที่ท าให้ได้เรียนรู้เทคนิค ข้อจ ากัดที่ต้องการแสดงออกมาได้อย่างไร งานโบราณที่ศึกษา จึง
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เรียกรวมว่าเป็นศิลปกรรมไทยโบราณ เพราะศึกษาค้นคว้างานหลากหลายอย่างมากกว่าแค่งาน

จิตรกรรม แต่เป็นการศึกษาที่ท าให้เกิดความเข้าใจในโครงสร้าง เพ่ือเกิดองค์ความรู้ น ามาถ่ายทอดลง

งานจิตรกรรม เป็นการท างานที่ท าให้เกิดความเข้าใจ เรียนรู้และน าไปใช้จนไม่เกิดความขัดแย้ง แต่

สามารถลดเพ่ิมเพ่ือน าไปสู่งานสร้างสรรค์เพ่ือความสัมพันธ์กันอย่างลงตัว ไม่ให้เกิดลักษณะขัดแย้งจน

เกิดข้อสงสัย สะดุดตา หรือเกิดค าถามไม่เป็นเอกภาพในองค์ประกอบ และความกลมกลืน เพราะ

สุดท้ายความเป็นเอกภาพน าไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวที่น าเสนอไปถึงหลักธรรมความหมายเป็น

ผลสัมฤทธิ์ของการท างาน  

 การศึกษางานไทยแบบประเพณี ค านี้เป็นการศึกษากระบวนการวิธีการที่ไม่หนีไปจากขน

บมากนักเพ่ือยังให้ผลงาน คงกลิ่นอายที่เป็นลักษณะจ าเพาะของภูมิปัญญาช่างไทย ที่น าเสนอ

ความคิดความเป็นอุดมคติ เป็นความเชื่อขั้นพ้ืนฐานในสังคมสมัยก่อนที่มองว่างานศิลปกรรมเป็นอีก

ด้านของความเป็นจริง และผลงานศิลปะเป็นผลงานที่สามารถถ่ายทอดความคิดของความเป็นอุดมคติ 

ประเพณีลงไปได้ ยิ่งท าให้พ้ืนที่การแสดงออกจากงานศิลปกรรมเป็นพ้ืนที่ปลายเปิดในทางความคิด ที่

สามารถสร้างสรรค์ จินตนาการ และความเชื่อได้อย่างไม่รู้จบ ธรรมเนียมปฏิบัติกฏเกณฑ์ในงาน

ศิลปกรรมไทยที่ท าขึ้นมาเพ่ือเล่าเรื่องราวบางประการ เรื่องราวที่อาจจะไม่ได้เห็นในชีวิตประจ าวัน ผูก

โยง จนกลายเป็นช่องทางที่เปิดขึ้น ที่จะบรรจุงานในศาสนา ความเชื่อเรื่องราวลงไปได้อย่างเต็มที่ 

เพราะ ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจะใช้กลวิธีรูปแบบไหน งานไทยแบบประเพณีน่าจะเป็นช่องทางที่ถ่ายทอด

ได้ดีที่สุดก็ว่าได้ เพราะ งานจ าพวกนี้ ไม่ได้ผูกยึดติดด้วยความเป็นจริงแต่สะท้อนให้ภาพเหล่านั้นมีจริง 

เป็นลักษณะที่น าสิ่งที่เป็นอุดมคติ มาสร้างให้เกิดปรากฎการณ์มากกว่าที่จะลอกเลียนธรรมชาติ แต่

มนุษย์สร้างภาพจากความเชื่อในเรื่องนั้นด้วยศิลปะ ฉนั้นพุทธประวัติที่ไม่มีใครเคยได้เห็นแต่มี

รายละเอียดต่างๆนั้นก็ได้ถูกถ่ายทอดด้วยลักษณะอุดมคติทางความงามเพ่ือเป็นการสร้างให้ศาสนา

เป็นสื่อ ที่ใช้ภาพและความรู้สึกรับรู้ได้ จากอดีต จนส่งผลถึงศิลปินปัจจุบันที่มีหน้าที่สร้างสรรค์ 

ก่อให้เกิดประโยชน์และส่งให้คุณค่าทวีขึ้นเมื่อศิลปินผู้สร้างสรรค์เข้าใจลักษณะการประกอบสร้างนี้  

 งานศิลปะร่วมสมัยคืองานศิลปะที่เป็นเครื่องมือบันทึกความนึกคิดของคนในปัจจุบันแล้วมี

ส่วนเกี่ยวข้องในงานประเพณีอย่างไร นั้นคือค าถามที่คนสงสัยถึงแม้ว่างานจะเป็นกรอบประเพณีที่

ชัดเจน แต่การเรียนการศึกษานั้นเอ้ือให้เข้าใจงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้เป็นผู้ที่

เข้าใจกระบวนการคิดการสร้างสรรค์ ฉะนั้นงานศิลปะร่วมสมัยท าให้คนศึกษาเข้าใจถึงชุดความคิด

ความต้องการเหล่านี้ จึงเป็นส่วนที่จะพัฒนาให้งานไทยแบบประเพณีเติบโต ต่อยอดทางความคิด

ต่อไป ไม่ใช่เพียงแค่อนุรักษ์ให้คงไว้ แต่เปิดให้การสร้างสรรค์ได้ท าให้ทุกอย่างพัฒนาไม่ว่าจะด้วย
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ความคิด กระบวนการ หรือนัยยะในแง่มุมที่ศิลปินสนใจ ในส่วนการสร้างสรรค์ มองว่าการเข้าใจงาน

ศิลปะต่างรูปแบบออกไป น ามาช่วยในการเลือกมุมมองการสื่อสารที่เฉียบคม การใช้น้ าหนักเสมือน

สถานที่จริงในงานเหมือนจริงได้สร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาขึ้นในงานศิลปกรรมไทยแบบ

ประเพณีนั้นขึ้นมาได้ ทว่าไม่ใช่ความผิดหรือความแตกแยก แต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจในมุมมองการตีความ

สื่อสารจนได้รับการผนวกรวมให้งานศิลปกรรมไทย แบบจิตรกรรมไทยประเพณีขยับขยายการ

สร้างสรรค์ได้ในทุกทาง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3   ประติมากรรมพระพุทธรูปปางลีลา สมัยสุโขทัย  
ที่มา : ภาพถ่ายจากผู้วิจัยสร้างสรรค์ ปี  2563  
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ภาพที่ 4 พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะอยุธยาตอนปลาย เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

ที่มา://i.pinimg.com/originals/a7/af/d9/a7afd90ea66d6cec1904c46eec7e 

fca7.jpg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นพระพุทธรูปแทนพระองค์ 

เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

ที่ ม า :http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=29&chap=

2&page=t29-2-infodetail05.html 
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อิทธิพลจากงานศิลปกรรมไทย งานจากสกุลช่างต่างๆ และศิลปินร่วมสมัย 

 งานที่เป็นอิทธิพลในการสร้างสรรค์ในทางรูปธรรมนั้นมีมากมายแต่จะแยกเป็นลักษณะต่างๆ

เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษามากขึ้นนั้นคือ งานจิตรกรรมสามารถสร้างสรรค์จากโครงสร้าง สี น้ าหนัก 

องค์ประกอบภาพ และการใช้เทคนิคต่างๆ   

 

 ลวดลาย ที่น ามาใช้มาจาก ตู้พระธรรมลายรดน้ าวัดเซิงหวาย เป็นการน ามาใช้ในงาน

สร้างสรรค์หลากหลายครั้ง เพราะ ลวดลายต้นแบบเป็นงานที่ประทับใจและสามารถแทนความหมาย

ของลวดลายเหมือนสายลม การเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ปรากฎการณ์ที่ต้องการแสดงถึงการ

เปลี่ยนแปลง ประยุกต์ไม่ใช่เทคนิคลายรดน้ าตามต้นฉบับเปลี่ยนเป็นการปิดทองตัดเส้นด้วยชาดหรือสี

บรรยากาศของพ้ืนภาพแทน เพ่ือให้กลมกลืนกับผลงานจิตรกรรมเขียนสีที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ 

(เล็กสุขุม 2553) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 ตู้พระธรรมลายรดน้ าวัดเซิงหวาย  เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2007/08/13/entry-1 
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ภาพที่ 7 ลวดลายบนฝาตู้พระธรรมลายรดน้ า  วัดเซิงหวายศิลปะอยุธยา  เข้าถึงเมื่อ 20 
กุมภาพันธ์ 2563 
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2007/08/13/entry-1 

 

โครงสร้าง ของงานเช่นตัวภาพ ได้แรงบันดาลใจและอิทธิพลจากงานของ อาจารย์ สุดสาคร 

ชายเสม  จากการศึกษาหางานที่เป็นต้นแบบจากงานประติมากรรม ความประทับใจในงานโครงสร้าง

ตัวภาพจากงานประติมากรรม และสถาปัตยกรรมที่เป็นแรงบันดาลใจและพยายามท าความเข้าใจ 

เพ่ือดัดแปลงประยุกต์เข้ากับสิ่งที่ต้องการจะน าเสนอต่อผลงานนั้น มีลักษณะที่ต้องการเพ่ือผลใน

ทางการสร้างสรรค์ เพราะงานที่มีโครงสร้างแข็งแรงหนักแน่น เป็นแบบอย่างที่สามารถน าไปต่อยอดได้

มากมายตามความเข้าใจที่  อาจารย์สุดสาคร ชายเสม แสดงออกมาท าให้มีความเข้าใจใน

ขนบธรรมเนียม  
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ภาพที่ 8  ผลงานปฏิมากรรมรูปเทวดารักษาฉัตร(พระก าพูฉัตร) อาจารย์สุดสาคร ชายเสมผู้ได้ 
ชื่อว่าเพชรน้ าเอกของวงการศิลปะไทย  เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ที่มา:http://uauction4.uamulet.com/AuctionDetail.aspx?bid=383&qid=1 
65568 

 

สี ที่ใช้ในงานจิตรกรรม เป็นสิ่งที่ให้ความสนใจมาจากงานของ อาจารย์ วีรธรรม ตระกูลเงิน

ไทย ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานทั้งงานจิตรกรรมไทย และงานผ้าโบราณ สิ่งที่สนใจเพราะผลงานของ 

อาจารย์มีการใช้สีที่มีลักษณะสดใส และเป็นสีธรรมชาติที่ผลิตขึ้นเองเทียบเฉดสีต่างๆจากงาน

ศิลปกรรมไทยหลากหลายแขนง จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ต่อยอดให้ เลือกใช้สีและคู่สีต่างๆไม่น ามาลอก

เลียนจนเกิดเป็นงานที่มีลักษณะคล้ายคลึง แต่น ามาประยุกต์ใช้ในการเริ่มต้นเพ่ือให้ผลงานได้รับแรง

บันดาลใจเกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวอย่างที่ข้าพเจ้าได้ศึกษา และเห็นงานต่างๆจากท่ีได้บันทึกศึกษาเก็บไว้  

 

 

 



  23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 ภาพลวดลายออกแบบลายผ้าของ อาจารย์ วีรธรรม ตระกูลเงินไทย  เข้าถึงเมื่อ 20 

กุมภาพันธ์ 2563 
ทีม่า:https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10156565473382121&s 

e t = p b .707667120.-2207520000..& t y p e =3& t h e a t e r : 

 

น้ าหนัก เป็นสิ่งที่งานจิตรกรรมไทยจะใส่ไว้ในรายละเอียดมากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่ควบคุมเพ่ือ

สร้างบรรยากาศโดยรวม ผลงานที่ศึกษามา มีงานศิลปินที่มักจะน าเอาบรรยากาศความอ่อน เข้มมา

เป็นฉากและให้ตัวภาพสีสว่างขับเน้นเหมือนฉากละคร ก็มี อาจารย์จักรพันธ์ โปษยกฤต ที่ริเริ่มท า

เป็นคนแรกของการเขียนงานจิตรกรรมไทยแบบนั้น จึงเป็นอิทธิพลทางความคิดที่สนใจและประทับใจ

น าสิ่งนั้นมาปฏิบัติ โดยไล่เรียงความส าคัญน้ าหนักแสงเงาอ่อนแก่ของตัวภาพ หรือผิวกายจากสีสว่าง

ที่สุดไล่ไปจนกลมกลืนไปกับบรรยากาศเพ่ือสร้างรูปทรงที่แทรกเข้าไปในบรรยากาศของภาพที่ต้องการ

น าเสนอ  
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ภาพที่ 10 ผลงานจิตรกรรมไทยพรานบุญจับนางมโนราห์ / The capturing of Manohra 

งานเรียนปี 3 จิตรกรรมไทยประเพณ๊ (Junior class work, Traditional Thai 
painting) เทคนิค : สีน้ าทึบ (Gouache) พ.ศ.2508 | ค.ศ.1965  ขนาด 65.7 x 
80.5 ซม. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563  

         ที่มา : http://chakrabhand.org/portfolio_data/portfolio/detail.asp?id=31 

 

องค์ประกอบ ของภาพที่สนใจในงานศิลปินคือ งานของ อาจารย์ ปัญญา วิจินธนสาร เป็น

การใช้ขนาดของรูปทรงต่างๆที่ใหญ่ เล็ก มีขนาดที่แตกต่างกันเพ่ือท าให้เกิดภาพที่มีความน่าสนใจและ

การเปลี่ยนองค์ประกอบแบบประเพณีแต่ยังคงไว้ด้วยเทคนิคการเขียนงานจิตรกรรมไทย มีขนาดของ

ภาพที่ไล่เรียงความส าคัญแก่รูปทรง เพ่ือบอกลักษณะต าแหน่งของจุดเด่น ประธานในภาพ และจุด

รองที่ต้องการสนทนากับจุดเด่นที่จ าเป็นจะต้องเชื่อมโยงเพ่ือเป็นจุดร่วมของการสื่อสาร และไล่เลียง

องค์ประกอบความน่าสนใจเล็กน้อยต่างๆเพ่ือให้ผลงานมีความน่าสนใจในทุกต าแหน่ง เพ่ือให้ผลงานมี

ที่พักสายตาด้วยรายละเอียดของความงามที่เป็นลักษณะเฉพาะตน สามารถสอดแทรกลงไปในทุกท่ีได้ 

และประการสุดท้าย อาจารย์ ปัญญา วิจินธนสาร ยังน าความร่วมสมัยสอดแทรกเข้าไปในงานจน

สามารถพัฒนาเป็นผลงานที่มีมิติใหม่  
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ภาพที่ 11  "บูรณาการ"  ปัญญา วิจินธนสาร (Reconstruction, 2013, acrylic on canvas, 

198x140 cm)  เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ที่มา:https://web.facebook.com/MOCA.BKK/photos/a.213061605474714

/475173545930184/?type=1&theater 

 

รายละเอียด  เครื่องประกอบอิสริยยศ ที่เป็นของพระมหากษัตริย์และด้านฝ่ายสงฆ์ เป็นสิ่งที่

น ามาเป็นอิทธิพลทางด้านความคิดที่ประกอบสร้างเพราะ งานจิตรกรรมไทยประเพณีที่เป็นพุทธ

ประวัติจ าเป็นจะต้องมีเรื่องราวเหล่านี้เพ่ือจ าแนกหรือแยกประเภทบุคคลต่างๆเพ่ือให้เกิดความชัดเจน

และถูกต้อง โดยการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศ และการวางลวดลายที่เป็น

การใช้เทคนิคทางจิตรกรรมทดแทนการสร้างวัสดุชิ้นนั้นขึ้นเป็นอุดมคติ เป็นการหาความเชื่อมโยงและ

การประยุกต์เพ่ือให้ผลงานนั้นมีลักษณะที่ชัดเจนและแสดงความเป็นจักรพรรดิราชหรือตอนที่เสด็จ

จากดาวดึงส์ที่ต้องประกอบด้วยเครื่องอิสริยยศ เสด็จจากดาวดึงเหมือนการเสด็จทางสถลมารค ที่
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ประกอบด้วยเครื่องอภิรุมชุมสาย บังสูรย์ บังแทรก และฉัตรสมณศักดิ์ เป็นการบอกต าแหน่งที่จ าเป็น

ในการใช้รูปทรงให้ใกล้เคียงหรือตัดทอน ในขบวนเสด็จแต่ยังเล่าเรื่องราวได้อย่างชัดเจนครบถ้วน ไม่

ผิดไปจากความเป็นจริงในการสร้างสรรค์เชิงอุดมคติ(แสงทักษิน 2539)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 12 ภาพเครื่องราชกกุธภัณฑ์แสดงเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ เข้าถึงเมื่อ 20 

กุมภาพันธ์ 2563 
ที่มา:https://www.matichonacademy.com/content/culture/article_34710 

 

สรุปผลที่ได้จากการศึกษา 

 พุทธปาฏิหาริย์ เป็นหัวข้อการสร้างสรรค์ในการท างานครั้งนี้ การได้รับอิทธิพลจากรูปแบบ

หรืออิทธิพลทางความคิดเป็นโครงสร้างหลักๆ ที่น ามาสร้างสรรค์แยกการสรุปเพ่ือให้เกิดความรู้ ความ

เข้าใจที่สะดวกแก่การศึกษา เพ่ือแสดงผลสัมฤทธิ์จากค้นคว้าและปฏิบัติ ในส่วนของการได้รับแรง

บันดาลใจจากการสร้างสรรค์มักจะมีที่มาจากการเห็นงานศิลปะต่างๆ แล้วน ามาประกอบสร้างรูปทรง 

ท าให้เกิดเอกภาพขึ้นมาในงานสร้างสรรค์ อิทธิพลทางความคิดจะท าให้สามารถเลือกรูปแบบในการ
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หยิบใช้ กระบวนการต่างๆในการลดทอนหรือเพ่ิมเพ่ือขับเน้น ให้ผลงานมีพลังทางความรู้สึก เพ่ือให้

องค์ประกอบต่างๆในผลงานได้เกิดพลังทางทัศนศิลป์ 

 การน าอิทธิพลทางความคิดมาวิเคราะห์และน ามาหยิบยืมเพ่ือให้เป็นการสร้างสรรค์ในขั้น

เริ่มต้น เพ่ือให้ชุดความคิดนั้นเป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์จากงานศิลปินหรือศิลปกรรมโบราณ 

เพราะผลงานแต่ละชิ้นจะมีการน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการท างานและเป็นเรื่องราวที่พ่วงด้วยวิธีคิดที่

น่าสนใจ แฝงด้วยจินตนาการในทางอุดมคติ ที่เป็นการตีความมากกว่า มองเห็นความคิดที่จะน าเสนอ

และแสดงออกมาเป็นภาพจิตรกรรม ไม่จ ากัดในการใช้เส้นสีสัดส่วนที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ บางครั้งก็ 

ยืด ย่อ หด หรือขยาย มากกว่าคัดลอก แต่เห็นค าตอบของการน าไปใช้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและความ

เฉียบแหลมของศิลปินที่ได้ต่อยอดสร้างสรรค์ อาจจะใช้วิธีการแบบนี้ในการแก้ปัญหาจนกลายเป็น

วิธีการน าอิทธิพลทางความคิดที่ส่งถึงกันแต่ไม่ใช่การลอกหรือเลียนแบบ แต่เป็นการให้วิทยาทานที่

เป็นแรงบันดาลใจที่ส าคัญ   

 การได้รับอิทธิพลทางความคิดที่ต่างออกไปในทางตรงข้าม อาจท าให้เกิดความแตกต่าง

ทางการสร้างสรรค์ศิลปินมักจะมีวิธีคิดที่แตกต่างออกไปเพ่ือให้เกิดลักษณะเฉพาะ การท างาน

สร้างสรรค์บางครั้งการปล่อยให้ทัศนธาตุได้ท าหน้าที่แทนรูปแบบการจัดวางลักษณะเดิมย่อมมีช่องว่าง

ระหว่างการสร้างสรรค์ ในรูปแบบใหม่กับงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี เกิดลักษณะควบคู่ไปกับ

การน ารูปแบบใหม่และเก่า โดยใช้กระบวนการใหม่ได้เป็นตัวเลือกในทางสร้างสรรค์   

 ข้อมูลจากการศึกษา เก็บเกี่ยวและค้นคิดเกิดเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จ าเป็น

ต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อเริ่มปฏิบัติงานแล้วเกิดความผิดพลาดก็จะกลับไปสู่

กรอบขอบข่ายในการศึกษาในระยะแรกที่ตั้งไว้ เพ่ือให้เป็นบรรทัดฐานที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ แม้

การสร้างสรรค์จะเปิดให้อิสระในการท างานแต่การรักษาขอบเขตและความรู้ความเข้าใจจะช่วยให้

ผลงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังส่งผลให้ผลงานมีแนวคิด มีแรงบันดาลใจสนับสนุนที่เป็นพื้นฐาน

อันแข็งแรงในการศึกษาเชิงวิชาการ เพราะการสร้างสรรค์มีการเก็บข้อมูล บันทึก ทดลอง ท าให้เกิด

องค์ความรู้และการน าไปใช้ เป็นสิ่งที่ได้รับจากการศึกษา เห็นขั้นตอนต่างๆที่สามารถน าไปดัดแปลงสู่

การปฏิบัติงานต่อไป ในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย และได้วิเคราะห์การท างานด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

ท าให้เกิดความเข้าใจจากแรงบันดาลใจ และอิทธิพลทางความคิดในการจัดการงานสิ่งนี้เป็นผลจาก

การน าเอาการศึกษาเป็นการวางแผนในการลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้ผลงานได้พัฒนาเทียบเท่ากับ

จินตนาการที่ต้องการแสดงออกในรูปธรรม เป็นเส้นคู่ขนานของการศึกษาศิลปะ ที่บันทึกเรื่องราว 

พุทธปาฏิหาริย์ ที่วิเคราะห์จนเกิดความเข้าใจท่องแท้ เกิดรูปธรรมที่เป็นศิลปวัตถุสามารถสื่อสารด้วย
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ความงามที่เป็นความวิจิตรบรรจงเป็นภูมิรู้  ภูมิปัญญาแสดงถึงทักษะที่บรรพชนส่งต่อมาเพ่ือให้เกิด

การสานต่อพัฒนาการท างานแนวประเพณี และยังให้ความหมายที่เป็นหลักธรรมสอดแทรก ให้เนื้อหา

แสดงตัวของปาฏิหาริย์ที่แยกย่อย คือ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เพื่อให้คุณค่าทางศิลปะในรูปแบบทัศนศิลป์

ด าเนินคู่ไปกับความหมายของหลักธรรมค าสอนที่น้อมน าพระพุทธเจ้าเป็นแรงบันดาลใจสูงสุดในการ

สร้างสรรค์ผลงานในวิทยานิพนธ์ชุดนี้ 
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บทที่ 3  

ขั้นตอนการศึกษาและกระบวนการสร้างสรรค์  
 

 การศึกษานั้นจ าเป็นที่ต้องใช้ขั้นตอนต่างๆ เพ่ือเรียบเรียงวิธีการกระบวนการเพ่ือความ

สะดวกในการสร้างสรรค์ ทั้งข้อมูลทางวิชาการที่เป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาท าการวิเคราะห์จนได้

ข้อสรุป ในหัวข้อของ พุทธปาฏิหาริย์ เมื่อได้ลักษณะที่แบ่งออกชัดเจนแล้วก็ท าการศึกษาจากเรื่องที่

สนใจในหัวข้อนี้ หาความหลากหลายต่างๆจากที่มาและต านาน  ใช้ประสบการณ์หรือความสนใจใน

เรื่องราว น าส่วนนั้นมาร่วมกับจินตนาการที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมจากการศึกษางานศิลปกรรม

จากเรื่องราวนั้นอย่างเข้าใจและปรับเปลี่ยนให้ผลงานที่สร้างสรรค์แตกต่างจากงานศิลปกรรมที่เ คย

ศึกษา ด้วยการลดเพ่ิม องค์ประกอบหรือขยายบางจุดให้เกิดเป็นช่องว่างที่สามารถสอดแทรกเรื่องราว 

เกร็ด หรือรูปทรงที่ต้องการน าเสนอ เมื่อต้องการจะถ่ายทอดผลงานเริ่มท าภาพร่าง (  Sketch) เป็น

การวางแผนการท างานทดลองสร้างสรรค์ เพ่ือหาความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงาน หาความ

เป็นไปได้ที่สามารถสร้างสรรค์ต่อยอด  ศึกษาสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการการท างานในทางปฏิบัติ ที่

สามารถท าให้ภาพร่างนั้นเกิดเป็นรูปธรรม เกิดสาระต่างๆด้วยกรรมวิธีที่แสดงลักษณะเฉพาะตนหรือ

แสดงเอกลักษณ์จากเรื่องราวเหล่านั้น จนมั่นใจในการลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงาน และคอยเก็บ

ข้อมูลต่างๆร่วมด้วยกับการท างานในครั้งนี้เพ่ือเป็นการศึกษาและแสดงออกผ่านผลงานศิลปกรรม 

ด้วยศิลปวัตถุและงานเชิงวิชาการในการศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานและผู้ที่สนใจในการ

ท างานจิตรกรรมไทยแบบประเพณ๊ ทั้งยังท าให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่ดีต่อการท างานได้เห็นการเติบโตใน

การท างานศิลปะ  เป็นการท างานที่บูรณาการองค์ความรู้ทางการปฏิบัติและการเชื่อมโยงทาง

ความคิดจากการบันทึกสิ่งต่างๆเพ่ือเป็นประสบการณ์ในทางการสร้างสรรค์ และก่อตัวเป็นองค์ความรู้

ที่มีพ้ืนฐานจากการปฏิบัติงานจริงเป็นความเข้าใจเฉพาะตน เป็นสาระที่ส าคัญของการศึกษาและ

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ต่อไป เมื่อสัมฤทธิ์ผลแล้วจึงประเมินคุณค่าการท างานที่ได้ตั้งเป้าหมายตาม

จุดประสงค์ดังกล่าวเพ่ือความถูกต้องตามหลักการศึกษาในทุกๆขั้นตอน  ที่มุ่งหวังผลสุดท้ายด้าน

คุณค่าความงามและคุณค่าทางหลักธรรมตามค าสอนของพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์

สนใจ ในการหยิบยกพุทธปาฏิหาริย์มาเป็นแรงขับเคลื่อนในการท างานสร้างสรรค์ศิลปะ  
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การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์ 

 การศึกษาในการท างานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นการท างานที่มาจากแรงบันดาลใจในเรื่องของ 

ปาฏิหาริย์ที่เป็นต้นทางของการศึกษา เพราะปาฏิหาริย์คือสิ่งที่แสดงออกจากมาก่อนหลักธรรมต่างๆ 

ที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเทศนา รวมไปทั้งอิทธิฤทธิ์ต่างๆ การศึกษาในข้อมูลเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เป็น

สิ่งที่น่าสนใจ เพราะเป็นแรงขับเคลื่อนการท างาน ที่ท าให้ผลงานศิลปะได้แสดงปาฏิหาริย์ที่กล่าวมา 

การเทียบเคียงดังที่กล่าวมาคือ การใช้ภาษาภาพเล่าเรื่องราวได้ตรงตามพระไตรปิฏก พระสูตร ที่

สามารถเห็นรายละเอียดต่างๆลงลึกไปถึงการจ าแนกหมวดหมู่ในองค์ประกอบต่างๆ (อดุลยพิเชฏฐ์ 

2555) กระทั้งปาฏิหาริย์ที่แสดงในลักษณะนามธรรมทางความรู้สึก สามารถแสดงออกได้สอดคล้องไป

กับปาฏิหาริย์นั้นอย่างแนบเนียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การศึกษาค้นคว้าในขั้นตอนแรกคือการเลือก

เรื่อง นิทานพุทธประวัติ ที่แสดง พุทธปาฏิหาริย์ ที่เป็นส่วนส าคัญมาก่อน เพียงสองเรื่อง ในการ

สร้างสรรค์ เป็นเรื่องราวที่แตกต่างกัน แต่อยู่ในจุดร่วมเดียวกัน มีที่มาและความหมายที่แตกต่างกันไป 

ดังที่ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้  1. โลกวิวรรณปาฏิหาริย์ เป็นเรื่องราวของการไปเทศนาของพระพุทธเจ้าที่

เสด็จไปยังดินแดนสวรรค์ ชั้นที่ 2  คือดาวดึงส์ ในบางครั้ง บางต าราก็มีชื่ออ่ืนเช่น ไตรตรึง ตาวติงสา 

สวรรค์ชั้นนี้มีเทวดาที่เป็นเทวราชา คือ พระอินทร์เทวราช ( พระยาโกษี ท้าวสหัสนัย อมรินทณ์เทวรา

ชา )  เป็นผู้ปกครองดูแลสวรรค์ในชั้นนี้ สิ่งที่ต้องการน าเสนอคือความงดงามของสวรรค์เป็นดินแดนที่

แสดงถึงความสุข ของผู้ที่ปฏิบัติดีมีกรรมดีเป็นแรงขับเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆ เมื่อสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าประทับยังดินแดนแห่งพระอินทร์แล้ว ก็มีการทูลเชิญพุทธมารดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้น

เบื้องสูงถัดไปจากดาวดึงคือสวรรค์ชั้น ดุสิต เพ่ือมาสดับพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าจะโปรดแก่

พระมารดาเนื่องด้วย ในภพชาติของพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพระมารดาสิ้นพระชนม์ลงภายหลัง 7 

วันของการประสูติที่ลุมพินีสถาน ดังนั้นการโปรดพุทธมารดาจึงเป็นพุทธกิจ พุทธจริตยวัตร อันเป็นสิ่ง

ที่พระพุทธเจ้าต้องกระท าเพ่ือแทนคุณพระมารดาที่เป็นผู้ให้ก าเนิด ว่าด้วยการเสด็จมาถึงดาวดึงส์ 

กลิ่นของปาริชาติ บุปผาสวรรค์ก็ส่งกลิ่นไปทั่วทั้งดินแดนสวรรค์ชั้นนี้ พลันให้พุทธมารดาเทวบุตรจดจ า

เรื่องราวต่างๆและสดับรับฟังธรรมเทศนา เป็นส่วนที่แสดงภาพนี้ออกไปในการท างานศิลปะ หลังจาก

พระพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดาเสร็จสิ้น เมื่อครั้นจะเสด็จลงสู่สังกัสสะมหานครนั้น เกิดนิ มิตรที่จะ

กระท าความดีสร้างปาฏิหาริย์แก่สรรพสัตว์ที่เป็นคุณงามความดีครั้งยิ่งใหญ่ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็

ต้องโปรดสรรพสัตว์ให้เห็นหลักธรรมจากการกระท าดี ว่าผลของการกระท าจะน าพาชีวิตวิญญาณไป

สถิตยังภพภูมิต่างๆใน 31 ภพภูมิตามแต่วาระของกรรมแต่ละคน พระองค์จึงท าการแสดง โลกวิว

รรณปาฏิหาริย์ การแสดงปาฏิหาริย์ครั้งยิ่งใหญ่นี้ ใช้รูปทรงที่เป็นเปลวเทียนรองรับรอบพระวรกายที่
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แสดงปาฏิหาริย์แสดงรัศมี ฉัพพรรณรังสีด้วยบารมีที่สะสมมาแทนด้วยลวดลายของกนก พรรณไม้ผูก

ลายล้อ ไปทางด้านบนที่แสดงถึงดวงไฟนี้ก าลังจะค่อยๆเลื่อนลงมายังภพภูมิด้านล่าง รัศมีสีทองแสดง

ความดีที่ขจรขจายไปทั่วทุกสารทิศ ก่อให้เกิดปัญญาแก่สาธุชนที่ได้เห็นปาฏิหาริย์ครั้งนี้ เป็นปาฏิหาริย์

อันอเนกอนันต์แก่มวลสรรพสัตว์ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้า แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ในพุทธปาฏิหาริย์ที่เป็น

กรอบที่ต้องการสร้างสรรค์ เมื่อเสด็จลงมาพระอินทร์เทวราชา จึงเสกขบวนอย่างการเสด็จทาง

สถลมารคมีเทพบุตรถือ อภิรุมชุมสายอันประกอบด้วย ฉัตร 3 ชั้น 5 ชั้น และ 7 ชั้น รายรอบซ้ายขวา

มีท้าวมหาพรหมอยู่อีกด้านก็ทรงฉัตรเหล่านั้น แทรกด้วยบังแทรก ที่ขั้นระหว่างฉัตร มีเทวดาเทวบุตร

ทรงบังสูรย์ ที่กันแสงประดุจเทวราชเสด็จไปเคียงคู่ทุกท่ี มีพระพรหมทรงเศวตฉัตรสมณศักดิ์ 5 ชั้นกั้น

แสดงถึงอิสริยยศในทางธรรม ที่เทียบเคียงกับเครื่องประกอบอิสริยยศในปัจจุบัน มีบันไดนาคราชที่มี

สามทางแบ่งแยกจ าพวกเทวดา อินทร์พรหมและส่วนบันไดแก้วขั้นกลางเป็นสถานที่ของพระผู้มีพระ

ภาคเจ้าเพียงพระองค์เดียว ด้านล่างแสดงเปลวกนกที่ได้รับอิทธิพลจาก ตู้พระธรรมลายรดน้ าวัดเซิง

หวาย แสดงความเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่ที่ก าลังจะเกิดขึ้น มีชาวนครสังกัสสะรอรับเสด็จมีพุทธสาวก

ภิกษุรอรับเสด็จในส่วนมุมของภาพ และมีเปลวเพลิงจากมหานรกเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์โพยพุ่ง

เป็นสายขึ้นมาพร้อมเหล่าสรรพสัตว์ในดินแดน ทุคติภูมิ การร้อยเรียงเรื่องราวด้วยภาพนี้จึงเป็นการน า

ข้อมูลมาตีความเป็นภาพในผลงานชิ้นแรก  

 ผลงานชิ้นที่สอง เป็นการศึกษาเรื่องราวของชมพูบดีสูตร ว่าด้วยท้าวเทอพระยาบ้านนอกท้าว

มหาชมพูบดีที่มีการเรียกขานเมื่อเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยเสียงเรียกของมเหสีทั้งสี่ของพระ

อินทร์ ที่แปลงกายลงมาเป็นแม่ค้าอยู่ภายนอกเขตพระราชฐานของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราช

แปลง ที่ท าให้พระยาชมพูบดีเห็นถึงความถือดีที่มีอยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ศฤงคารอันเป็นทรัพย์

ส่วนพระองค์ ที่แม้แต่นางแม่ค้าแปลงก็มีไม่เทียบเท่า สุจิตราเทวี สุนันทาเทวี สุธรรมมาเทวี และ

สุชาดาเทวี เดินผ่านเทวดาแปลงก็กล่าวขานพระยาบ้านนอก ผ่านไปยังนางนาคเทวีมเหสีของพระยา

นาคราชก็ไม่มีสิ่งใดสู้เหล่านางแปลงพวกนี้ได้ในทางทรัพย์ แม้ภูษาอาภรณ์อย่างกษัตริย์ที่ท้าวเทอทรง

สวม ผ่านนางกินนรีก็ไม่เทียบเท่า ผ่านเหล่ากินนร คนธรรพ์ ครุฑแปลงเป็นพ่อค้าคหบดีก็ไม่มีสิ่งใดสู้

ได้ด้วยการแสดงอิทธิฤทธิ์ในครั้งนี้ จ าให้พระยาท้าวเทอกลับมาคิดถึงพระพุทธเจ้าที่อยู่ในปราสาทราช

มณเฑียรที่เนรมิตจากวัดวาอารามแห่งภิกษุ เป็นมหาปราสาทแสดงแสนยานุภาพแห่งจักรรดิราชที่

เกรียงไกรกว่าตนเอง นี่คือการกระท าปาฏิหาริย์ที่สอนใจพระยาชมพูบดี เป็น อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ที่

แม้จะยังไม่ทันเห็นกระทั้งพระวรกายสมเด็จพระมหาสัตว์ แต่ก็รายล้อมไปด้วยมหาทรัพย์ มหาบุคคล

ต่างๆ เมื่อครั้งได้เข้าไปผ่านท้องพระโรงก็หลงผิดคิดว่าเสนาอ ามาตย์เสนบดีที่นั่งเรียงรายคือสมเด็จ
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เป็นแค่พระอรหันตสาวกแปลงเป็นมหาบริวารเท่านั้น นี่เป็นประจักษ์แจ้งใน

ใจของพระยาชมพูบดีแล้วว่า ความยิ่งใหญ่ที่เหนือไปกว่าตนเองนั้นมีอยู่ เป็นหลักธรรมที่สั่งสอนผู้สร้าง

สรรค์ไปด้วยเฉกเช่นเดียวกัน ถึงความไม่ทระนงตน อหังการ ที่อยู่ภายใน แต่ ให้เข้าใจว่ามีสิ่งอ่ืนที่

ดีกว่าเหนือกว่ามากมายในความดีงาม เพ่ือให้ไม่อยู่ในความหลงผิดประมาทระเริงไปกับโลกียที่มีวัตถุ

สิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่ล่อใจ เป็นปฐมแห่งการมีชีวิต จึงถ่ายทอดผลงานออกมาให้พระยาชมพูบดีและ

เสนาอารักษ์ที่ติดตามเข้ามายังท้องพระโรงเนรมิตที่ว่าราชการแห่งองค์สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราช 

ต้อนรับอาคันตุกะชาวแดนไกลที่มีใจทระนงหลงผิด แต่เล็งเห็นด้วยทิพยฌาณอันเป็นญานแห่งพระ

มหาสมณะที่สามารถสั่งสอนท้าวเทอผู้นี้ให้เห็นถึงธรรม ที่เป็นพระสัตถธรรมอย่างแท้จริง และนี่คือ

ปาฏิหาริย์แห่งการเล็งเห็นและรู้ใจผู้อ่ืนคือ อาเทศนาปาฏิหาริย์  เมื่อท้าวเธอได้เห็นสมเด็จพระผู้มีพระ

ภาคเจ้าที่เนรมิตพระองค์อย่างพระมหาจักรพรรดิแล้ว และอัครสาวกขวาซ้ายประดุจดัง สมุหนายก 

สมุหพระกลาโหม ดุจอุปราชาเคียงข้างก็แจ้งแก่พระทัยของพระองค์เองที่พระองค์นั้นไม่มีสิ่งใด

เทียบเท่ากับพระมหาจักรพรรดิราชเลย พระวรกายสีทองทรงเครื่องต้นอย่างเทวกษัตริย์ดั่งสมมุติเทพ

ที่ชะลอพระองค์เหนือพระราชบัลลังก์อันเป็นทิพยสถานมีฉัตรปักข้างบุษบกที่เป็นเชิงชั้นบรรจุลวดลาย

วิจิตรตระการตาเผยพระวิสูตรแสดงภาพท้องพระโรงและมหาสมบัติอย่างพระจักรพรรดิ ทรงมหา

มงกุฎเทริดอย่างกษัตริย์ที่อิงมาจากการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยา ที่มีพระสูตรเรื่องนี้

ได้ประพันธ์ขึ้น มีการประดับรัตนมากมายแต่ยังคงห่มอาภรณ์ของสมณะชั้นใน มีกรองพระศอ พระ

สังวาล ทับทรวง กระหนกปัก กุณฑล ดอกไม้ไหว รัดประคดด้วยดารานพรัตน์ ตกแต่งด้วยถนิมพิมพา

ภรณ์ สุวรรณกระถอบ ชายไหวชายแครง พระธ ามรงค์ ฉลองพระบาทเชิงงอนที่เป็นรูปสัตว์แสดงถึง

พระราชอ านาจสูงสุดดุจพระยาราชสีห์ที่เป็นมหาประธานแก่เหล่าสรรพสัตว์ในป่าใหญ่ มีบัวรองพระ

บาทวางบนผ้าทิพย์ฐานบัวที่เป็นฐานทองรองรับถัดไปแสดงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่มีเทวดาอารักขา 

ของทั้ง 5 สิ่งว่าด้วย พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรธชัยสี ธารพระกรชัยพฤกษ์ วาลวิชนี พระแส้

จามรีและฉลองพระบาทเชิงงอน ของทั้งหมดทั้งมวลวางบนพาน เป็นเครื่องแสดงฐานานุศักดิ์และ

แสดงถึงพระราชอ านาจอันเกรียงไกรไปทั่วทุกทิศ ไม่ว่าจะเป็นทิศต่างๆ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระจักรพรรรดิราช ใช้จักรแก้วปราบศรที่เป็นอาวุธคู่กายของพระยาชมพูบดีในครั้งที่พระองค์ประสูติ 

และฉลองพระบาท ที่เคยแสดงอานุภาพเหาะไปใช้พระขรรค์หักยอดพระมหามณเทียรของ พระ

เจ้าพิมพิสาร และเมื่อแสดงพลานุภาพของศาสตราวุธให้เป็นที่ประจักษ์แล้วก็แสดงภาพดินแดนนรก

ภูมิและเหล่าสัตว์ที่ตกในห้วงทุกข์นั้นด้วยเพลิงแห่งนรก แก่พระยาชมพูบดี กระทั้งพระยาท้าวเธอเกิด

ประหวั่นพลันพลึง พระพุทธองค์ก็แสดงดินแดนสวรรค์ให้ท้าวพระยาได้เห็นเป็นที่ประจักษ์อีกด้านนึง 
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ท้าวพระยายินดีที่จะไปสู่ดินแดนนั้น แต่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอีกว่า ทั้งสองดินแดนก็ล้วนไม่เที่ยงจัก

ต้องเวียนว่ายไม่ได้หยุด แต่มีดินแดนที่ท าให้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งชีวิตนี้ที่เป็นกงล้อไม่เคยหยุดหมุน 

ก็ส าแดงดินแดนนิพพานในเบื้องพระปฤศดาง เกิดเป็นแดนบรมสุขมีทิพยสถานก าแพงแก้วปราสาท

และสระน้ า ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งแดนนิพพานที่พระองค์ รู้ว่าพระยาชมพูบดีจะปรารถนาในดินแดนที่

ปลอดทุกข์นี้ เมื่อพระยาชมพูบดีเห็นธรรมประดุจน้ าที่ท่วมท้นในใจของท้าวเธอ บังเกิดดอกบัวที่อยู่ก้น

บึ้งของจิตใจในความทรนงหลงผิดที่เป็นเหมือนดั่งโคลนตมที่ถมดอกบัวแห่งการรู้แจ้ง ก็ผุดพ้นแบ่งบาน

ด้วยดวงตาและความรู้สึกปิติยินดีความเรืองรองนี้ น ามาสร้างสรรค์ให้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความ

สุกสว่างของบรรยากาศ ในสีที่เหมือนดังแสงเทียนสุกสว่างส่องกลางใจพระยาชมพูบดี และเมื่อดอกบัว

แห่งความรู้แจ้งได้เบิกบานพ้นน้ าในใจของพระยาชมพูบดีแล้ว พระองค์สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราช

สมณโคดมก็เนรมิต เครื่องอัฐบริขารแก่พระยาชมพูบดีที่จะได้เปลี่ยนสถานะสู่เพศบรรพชิต เป็น

เอหิภิกขุอุปสัมปทา เนื่องด้วยพระเนตรเห็นธรรมเบิกบานในใจจนบรรลุ โสดาปัตติผล และสามารถจะ

บรรลุเป็นอรหัตผลในภายภาคหน้าได้ส าเร็จ ดังภาพที่ฉายเบื้องพระปฤศดางที่ส่องสว่างเป็นภูมิธรรมที่ 

พระยาชมพูบดีปรารถนา  นี่จึงเป็นการน าข้อมูลทั้งหมดจาก พุทธปาฏิหาริย์  และปาฏิหาริย์แยกย่อย 

ทั้ง 3 คือ อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทศนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์ เป็นข้อมูลที่ใช้ในการ

สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ การหาข้อมูลเหล่านี้นั้นมาจากการอ่านและฟังหนังสือเสียงประกอบกับ

เทียบเคียงหลากหลายแหล่งที่มาและเลือก ตอนที่มีลักษณะสอดคล้องคล้ายกัน แล้วจึงน าเรื่องราวที่

กล่าว ตีความเป็นภาพต่างๆออกมาบรรจุในโครงสร้างองค์ประกอบของภาพ 
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ภาพที่ 13  ภาพจิตรกรรมฝาผนังตอน เสด็จจากดาวดึงส์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ 

กรุงเทพมหานคร  เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ที่มา : http://www.reurnthai.com/index.php?topic=2557.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ตอนพระยาชมพูบดีหักปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร ณ พระที่นั่ง
พุทไธสวรรค์ กรุงเทพมหานคร  เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ที่มา:http://www.finearts.go.th/promotion/%E0%B8%AB%E0%B8 

%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD

%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0

%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8

%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C/book/41.html?page=103&

tmpl=component 
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วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์  

 เมื่อได้เรื่องราวที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์แล้วก็น ามาคิดหาความเป็นไปได้ในรูปแบบการวาด

เส้น หรือ ท าแบบร่าง ( Sketch ) จากหลายๆความประทับใจที่ได้ศึกษาจากงานศิลปะในรูปแบบ

ต่างๆทั้งจากงานศิลปกรรมในอดีตและศิลปินปัจจุบัน น าเอาข้อดีที่สนใจมาศึกษาหาความน่าจะเป็น

และความเป็นไปได้ในระยะเริ่มต้น และค านวณไปถึงขนาดของผลงานที่ต้องการน าเสนอให้สามารถ

ถ่ายทอดผลงานได้อย่างสมบูรณ์และเอ้ือต่อกันมากที่สุด นี่คือวิธีการในการเริ่มศึกษา จนเกิดเป็น

ลักษณะของการวางแผนกระบวนการในชั้นต่อๆไป และใช้เทคนิควิธีการที่ช านาญมาท าการ

สร้างสรรค์ลงบนผลงานที่วางแผนไว้ในอนาคตเพ่ือให้เกิดความส าเร็จที่ต้องการจากการฝึกฝน เพ่ือ

มุ่งหวังให้ผลงานสามารถบรรจุความต้องการที่จะสร้างสรรค์ ด้วยสีฝุ่น ที่ผสมกับกระบวนการที่เป็น

ลักษณะเฉพาะแบบเทคนิคของไทย คือ กาวกระถิน เพ่ือให้ผลงานนั้นคงไว้ ซึ่งเทคนิคที่มีคุณค่าในเชิง

ทักษะ การถ่ายทอดรูปทรงบนองค์ประกอบที่หลากหลาย และความส าคัญในการพัฒนาต่อยอดจน

บรรลุเป้าหมาย 

 

ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล ในการสร้างสรรค์ภาพร่างต้นแบบ ( Sketch ) 

  ดังที่กล่าวมาในหลากหลายหัวข้อ การศึกษาข้อมูลที่ส าคัญล าดับแรกคือการหาต้นแบบคือ 

ภาพพระพุทธเจ้า เพ่ือให้ได้รูปแบบที่สมควรแก่การน ามาสร้างสรรค์ ด้วยความสนใจ ประทับใจและ

สอดคล้องแนวคิดสร้างสรรค์ และเมื่อได้รูปที่เป็นประธานของภาพก็หาจุดที่เป็นส่วนรองลงมาหรือจุด

ที่ท าให้ผลงานสามารถสื่อสารแตกต่างออกไปจากเรื่องราว อาจจะเป็นสถานที่หรือภาพบุคคลที่แสดง

อากัปกิริยาหรือท่าทางนาฏลักษณ์ ที่เป็นจุดสนใจหรือท าให้แบ่งแยกได้ชัดเจนเพ่ือน ามาประกอบ

สร้างสรรค์ต่อไป และหาข้อมูลที่จะบรรจุเรื่องราวรายละเอียดต่างๆไว้ครบถ้วนมากที่สุด เพ่ือน าไปเป็น

ข้อสรุปส าหรับการเพ่ิมเติมตัดทอนผลงานดังกล่าวให้เป็นภาพส าเร็จสุดท้ายก่อนที่จะลงมือปฏิบัติที่อยู่

ภายใต้โครงสร้างขององค์ประกอบ รูปทรงที่จัดเรียงขี้นใหม่และบรรยากาศของงานที่ห่อหุ้มอบอวลไป

ด้วยรายละเอียดต่างๆที่แสดงความวิจิตร ด้วยการท าการร่างภาพในขนาดเท่าผลงานจริงมากกว่า ที่

จะต้องแก้ปัญหาจากงานสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างจากภาพร่าง  
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ภาพที่ 15 ภาพพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยต่างๆท่ีเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ เข้าถึง

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/446982331738416693/ , 

//i.pinimg.com/originals/a7/af/d9/a7afd90ea66d6cec1904c46eec7efca7

.jpg,http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=29&chap=2

&page=t29-2-infodetail05.html 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 16 บรรยากาศภายในโบสถ์วัดสุทัศน์ที่น ามาเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์ 
                 ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ ปี 2563 
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ภาพที่ 17 ภาพจิตรกรรมต้นแบบที่น ามาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์เพ่ือศึกษาการจัด 

วางองค์ประกอบต่างๆ เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ที่มา : http://www.finearts.go.th/promotion/%E0%B8%AB%E0%B8 

%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B

8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%

B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0

%B8%AA%E0%B9%8C/book/41.html?page=103&tmpl=component  

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 ภาพเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ประกอบพระอิสริยยศในการแสดงถึงพระมหากษัตริย์ 
เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ที่มา:https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256202CoverStory.as

px 
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ขั้นตอนการสร้างภาพร่างต้นแบบ ( Sketch ) 

 เริ่มจากการวาดเส้น ( drawing ) เป็นการหาความเป็นไปได้ในการท างานที่เรียบง่ายที่สุด

เพ่ือให้ผลงานนั้น เกิดองค์ประกอบต่างๆเพ่ือเป็นภาพที่สามารถจ าแนกแยกย่อยส่วนต่างๆ กันเป็น

ประโยชน์ต่อการขยายภาพร่างเท่าผลงานสร้างสรรค์ขนาดจริง จากนั้นจึงทดลองลงสีต่างๆเพ่ือหา

ความเป็นไปได้ที่จะน ามาสู่ความเป็นจริงมากขึ้น เพื่อป้องกันการผิดพลาดในผลงาน และเป็นแนวทาง

ที่สะดวกที่สุดในการสร้างสรรค์ โดยใช้สีฝุ่นในการท าแบบทดลองเพ่ือหาแนวทางที่สะดวกมากที่สุด 

จนพบแนวทางในการสร้างสรรค์เป็นไปตามท่ีต้องการ  

 

 

 

ภาพที่ 19  ภาพแสดงขั้นตอนการร่างภาพและทดลองลงสีเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
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ภาพที่ 20   ภาพร่างต้นแบบผลงานวิทยานิพนธ์ 
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ภาพที่ 21  ภาพร่างต้นแบบผลงานวิทยานิพนธ์ 
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องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

 องค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้างสรรค์คือ การวางแผนที่เป็นระบบ เมื่อน าภาพต่างๆที่เป็น

ข้อมูลหลักมาท าการขยายต้นแบบนั้นแล้ว การขยายลงสู่งานแล้วตรวจเช็คส่วนต่างๆเพ่ือให้เกิด

โครงสร้างที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์ เป็นแนวทางที่ถูกต้องในทางปฏิบัติ  จะมีการท างานที่เป็น

กระบวนการของงานจิตรกรรมเป็นการใช้เทคนิคต่างๆที่มีทัศนธาตุทางศิลปะ เข้าไปอยู่ในภาพผลงาน

ทั้งหมดที่บรรจุลงไปในนั้น ไม่ว่าจะว่าด้วยเรื่องของ จุด เส้น สี น้ าหนัก รูปทรง บรรยากาศ หรือแม้

กระทั้งลวดลาย และพ้ืนที่ว่างในการให้รูปทรงได้สื่อสารความหมายต่างๆจนเกิดเป็นภาพผลงานที่เป็น

โครงสร้างภาพรวมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะข้ันต่อไป  

 

จุด ( Point ) 

 จุดเป็นทัศนธาตุที่เล็กมากที่สุดในการท างาน จุดมีความจ าเป็นแม้กระทั่งการเริ่มขยายภาพ

ร่างลงสู่งานจริงรวมไปถึงภาพงานสร้างสรรค์ในรูปของรายละเอียดส่วนต่างๆ จุดเป็นทั้งเครื่องหมายที่

เป็นการเริ่มต้นในการท างานและเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยในรูปทรงที่แสดงทักษะและความงามให้

รูปทรงนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขี้น ในงานศิลปะในรูปทรงต่างๆ จุดเป็นทัศนธาตุที่จ าเป็นและส าคัญมากใน

ทางการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 22  ภาพแสดงทัศนธาตุจุด ( Point ) 
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ภาพที่ 23  ภาพแสดงทัศนธาตุจุด ( Point ) 
 
 

เส้น ( Line ) 
 เส้นเป็นทัศนธาตุที่มีการเริ่มต้นมาจากจุด เป็นทัศนธาตุที่สร้างความเชื่อมโยง ขอบเขตความ

สั้นยาวหรือขอบเขตของรูปทรง เส้นจะใช้ในหลากหลายลักษณะในขึ้นเริ่มต้น เส้นจะอยู่ในงานภาพ

ร่างเป็นสิ่งแรกและใช้เพ่ือสร้างอาณาเขตขอบข่ายของรูปทรงเมื่อเริ่มต้นการสร้างสรรค์ และเมื่อ

ต้องการใช้เส้นในกรรมวิธีกระบวนการในจิตรกรรมไทย เพ่ือบอกความอารมณ์ความรู้สึก น าพู่กันและ

สีขีดเส้นที่เป็นลวดลายขอบข่ายเพ่ือให้เกิดรูปทรง สีสันจนเป็นความงามที่ก่อรูป ก่อร่างเป็นการรักษา

วิธีการเขียนงานจิตรกรรมแบบโบราณไว้ และเส้นยังบอกได้ถึงความรู้สึก ได้ไม่ยิ่งหย่อนกว่าทัศนธาตุ

อ่ืนๆที่กล่าวมาแล้วและท่ีก าลังจะกล่าวต่อไป 
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ภาพที่ 24 ภาพสดงลักษณะของเส้น ( Line ) ด้วยการใช้พู่กันตัดเส้น  
 

น้ าหนักของสทีี่แสดงค่าความอ่อนแก่ ( Volume ) 

 น้ าหนักจากสีสันต่างๆที่ทาบทอเป็นสิ่งที่แสดงความรู้สึกในรูปทรงและพ้ืนที่ เพ่ือให้ผลงาน

เป็นไปตามที่ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นสีสันในทุกชุดวรรณะเป็นผลจากการศึกษาและลงมือปฏิบัติ มี

ความส าคัญที่สามารถแบ่งแยกสิ่งต่างๆในองค์ประกอบ และยังมีหน้าที่หลักในการน าความรู้สึกและ

ความหมายเป็นอย่างดี ฉนั้นสีมีความส าคัญ  เพราะงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีมักจะไม่มีแสงเงา 

แต่ใช้สีในการไล่ระดับความอ่อนแก่ในการวางแผนการท างาน เพ่ือจัดการโครงสร้างองค์ประกอบส่วน

ต่างๆภายในผลงานการสร้างสรรค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 25 ภาพแสดงค่าน้ าหนักจากรูปทรงต่างๆ ( Volume ) 
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รูปทรง ( Form ) 
 รูปทรงที่ใช้ในงานจิตรกรรมไทยนั้นมีมากมายหลากหลาย แต่เป็นรูปทรงในทางอุดมคติที่ผ่าน

การคิดวิเคราะห์ จึงเกิดเป็นรูปทรงต่างๆประกอบสร้างขึ้นมา รูปทรงที่แทนค่าสิ่งต่างๆล้วนผ่านความ

เชื่อและความศรัทธาในรูปทรงของพุทธลักษณะ ส่วนรูปทรงของบุคคลก็เป็นรูปทรงในทางอุดมคติ

มากกว่าความเป็นจริง เป็นรูปทรงที่ตอบสนองอุดมคติที่เป็นหลักของการท างานศิลปกรรมไทยแบบ

ประเพณี อีกทั้งรูปทรงสัตว์และสิ่งของก็ถูกประดิษฐ์จนเกิดความเฉพาะตัวทั้งหมด เป็นการน าไป

ประยุกต์ใช้ในผลงานการสร้างสรรค์  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 26 ภาพรูปทรงต่างๆ ภายในผลงาน ( Form ) 
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พื้นที่ว่าง ( Space ) 

 พ้ืนที่ว่างในงานศิลปกรรมแบบไทยประเพณีมักถูกบรรจุไปด้วยลวดลายหรือรูปทรงเพ่ือความ

วิจิตรงดงามแต่ส าหรับการสร้างสรรค์ในครั้งนี้ การใช้พื้นท่ีว่างมักใช้เพื่อช่วยขับให้จุดเด่นนั้นแสดงภาพ

ออกมาจากความวุ่นวาย  ของกระบวนลายและสิ่งต่างๆโดยรอบทั้งยังเป็นที่ พักสายตาในงาน

จิตรกรรม อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่แสดงสภาวะความเป็นทิพย์ในการถ่ายทอดผลงานได้เป็นอย่างดี  เป็น

การเว้นพื้นที่เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ในทัศนธาตุทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นผลงานส าเร็จ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 ภาพพ้ืนที่ว่างที่ปรากฏขึ้นภายในผลงาน  (Space ) 
 

บรรยากาศ  ( Atmoshere ) 

 ในงานจิตรกรรมไทยนั้นถึงแม้จะไม่ได้ ใช้แสงเงาที่แบ่งแยกชัดเจน จนเกิดเป็นมิติในทาง

เสมือนจริงแต่ก็สามารถใช้บรรยากาศที่ไล่เรียงโทนสีจนเกิดเป็นมิติทางความรู้สึกมากกว่าแสงเงาใน

การสร้างบรรยากาศ แต่ทั้งหมดของผลงานนั้น จะเคลือบด้วยบรรยากาศของสีในวรรณะโทนอุ่นเพ่ือ

ช่วยให้ผลทางความรู้สึกศรัทธา ส่งผลไปยังผู้ชมและผลงานสามารถถ่ายทอดได้อย่างกลมกลืนใน

บรรยากาศของความศรัทธาที่เกิดจากปาฏิหาริย์ในครั้งนี้  
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ภาพที่ 28 ภาพบรรยากาศทั้งหมดที่เริ่มจากการลงสีในขั้นเริ่มต้น ( Atmoshere ) 
 

วิธีการและข้ันตอนในการสร้างสรรค์ 

 เมื่อได้ท าการพัฒนาภาพร่างผลงานจนส าเร็จลุล่วงและพร้อมขยายแบบร่างผลงานให้มีขนาด

เท่าจริงโดยใช้การวาดเส้นเพ่ือป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติลงบนงานสร้างสรรค์ และเป็นการ

ทดลองให้งานนั้นได้มีตัวอย่างของภาพลายเส้นที่สามารถน ากลับมาตรวจสอบความถูกต้อง และเมื่อ

ย้อนกลับมาตรวจทานก็จะได้แก้ไขในส่วนต่างๆระหว่างการท างานจนงานสร้างสรรค์ส าเร็จลุล่วง  เมื่อ

น าผลงานในขั้นต้นมาร่างแบบเท่าขนาดจริงจนส าเร็จ ซึ่งเริ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานในการลงสีต่างๆ 

ไว้ดังนี้ 

 

ขั้นตอนของการปูพื้นบนพื้นผิวที่สร้างสรรค์ผลงาน 

1. น าเมด็มะขามที่มีรสเปรี้ยวมาค่ัวเผื่อกะเทาะเปลือก ให้เห็นเมด็ข้างในตามท่ีต้องการ แช่ 

น้ าจนเมล็ดพองแล้วน าไปต้มจนเกิดเป็นเยื้อเหนียวที่เรียกว่า กาวเม็ดมะขามแล้วน ามาพักไว้ 
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ภาพที่ 29 ภาพแสดงขั้นตอนการรองพ้ืน 
 

2. น าดินสอพองที่แช่น้ าจนละลายนอนก้นภาชนะน ามากรองด้วยผ้าขาวบางและกระชอน 

ในขั้นแรกเพ่ือแยกกากสิ่งที่ไม่ต้องการเช่น หิน กรวด ทราย  แล้วน าดินสองพองที่กรองแล้วไปละลาย

น้ า คนจนกลายเป็นเป็นเนื้อเดียวกับน้ า พักไว้แล้วค่อยรินน้ า เพ่ือให้ได้ดินสอพองในชั้นที่ละเอียดที่สุด

ในการรองพ้ืนตามจ านวนที่ต้องการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 30 ภาพแสดงขั้นตอนการรองพ้ืน 
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3. น าดินสอพองและกาวเม็ดมะขามมาผสมรวมกันแล้วเคี่ยวตามความต้องการที่จะปูลงบน 

ผ้าในการสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 31 ภาพแสดงขั้นตอนการรองพ้ืน 

 

4. น าผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดที่ไม่มีตาของผ้าชัดเจนทั้งสองด้านเหมือนกับกระดาษเหนียวแน่น  

น ามาล้างน้ าแล้วตากไว้จนแห้ง แล้วจึงน ามาทากาวบนเฟรมที่ปูด้วยไม้กระดานที่คงทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 32 ภาพแสดงขั้นตอนการรองพ้ืน 
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5. เมื่อผ้าที่ทากาวบนพื้นเฟรมแห้งแล้วก็น ากาวเม็ดมะขามท่ีเคี่ยวกับดินสอพองทาลงไป 

ตามท่ีต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 33 ภาพแสดงขั้นตอนการรองพ้ืน 
 

ขั้นตอนการรองพ้ืนเพื่อเริ่มการท างาน 

1. น าเฟรมท่ีทารองพ้ืนขัดจนได้ความหนาตามทีต่้องการ ในการท างานครั้งนีก้ารขัด 

กระดาษทรายเพื่อความเรียบเนียนเพื่อท าให้ผลงานพื้นผิวคล้ายกระดาษให้เรียบมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 34 ภาพแสดงขั้นตอนการรองพ้ืน 
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2. เช็ดท าความสะอาดเพ่ือน า สีรองพ้ืนอย่างดี มาทาพ้ืนผิวให้หน้างานมีความคงทนเป็นวิธี 

รองพ้ืนแบบสมัยใหม่ที่ท าควบคู่ไปกับการรองพ้ืนแบบเก่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 35 ภาพแสดงขั้นตอนการรองพ้ืน 
 

3. ขัดเบามือเพ่ือให้เกิดความเรียบมากที่สุดในขั้นตอนสุดท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 36 ภาพแสดงขั้นตอนการรองพ้ืน 
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ขั้นตอนการร่างแบบบนงานสร้างสรรค์ 

1. น าสีชอล์คหรือพาสเทลทาลงบนกระดาษไขท่ีขยายด้วยเส้นเท่าขนาดผลงานจริงด้านหลัง  

แล้วแปะไว้บนหน้าของเฟรมในการท างาน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37 ภาพขั้นตอนการร่างภาพลอกแบบลงบนผลงาน 
 

2. ใช้วัสดุปลายแหลมขูดเขียนตามเส้นเพื่อเกิดรอยที่ปรากฏ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการลงสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 38 ภาพขั้นตอนการร่างภาพลอกแบบลงบนผลงาน 
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3. เมื่อเสร็จสิ้นจะท าการปัดฝุ่นเพื่อให้สะดวกในการลงสีตามรูปทรงในข้ันตอนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 39 ภาพขั้นตอนการร่างภาพลอกแบบลงบนผลงาน 
 

 

ขั้นตอนการลงสีในรูปร่างต่างๆเพื่อการสร้างสรรค์ 

1. น าแร่หรือรงค์บดให้ละเอียดเป็นสีที่ต้องการ น ามาผสมกับตัวเชื่อมให้ติดทนนานในการ 

เขียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 40 ภาพขั้นจอนการบดสีและผสมสีในการลงสี 
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2. น ากาวกระถินต้มน้ าแล้วพักให้เย็นเพ่ือน าไปผสมกับผงสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 41 ภาพขั้นจอนการบดสีและผสมสีในการลงสี 
 

3. น าผงสีใส่โกร่งแล้วเติมกาวตามความต้องการทิ้งไว้ให้แข็งตัว แล้วน าน้ ามาใส่คนให้เข้ากัน 

อีกครั้งแล้วน าพู่กันมาจุ่มสีทาลงบนรูปทรงต่างๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 42 ภาพขั้นจอนการบดสีและผสมสีในการลงสี 
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4. เมื่อลงสีบนรูปทรงเสร็จก็ใช้พู่กันตัดเส้นจุ่มสีเพ่ือเก็บรายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 43 ภาพขั้นจอนการบดสีและผสมสีในการลงสี 
 

 

ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดและเช็คผลงานในครั้งสุดท้าย  

1. น าภาพต้นแบบมาตรวจสอบความเรียบร้อยและเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆจนเสร็จ 

สมบูรณ์ 
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ภาพที่ 44 ภาพการตรวจสอบผลงาน 
 

2. น าสเปรย์เคลือบงานประเภทดรออ้ิงโดยเฉพาะพ่นเคลือบผลงานเป็นการสิ้นสุดการ 

ท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45 ภาพการเตรียมฉีดสเปรย์ในการเคลือบผลงาน 
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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

 อุปกรณ์เป็นสิ่งที่อ านวยความสะดวกในการท างานสร้างสรรค์เป็นอย่างมากและเป็นวัสดุที่

แตกต่างกันออกไปโดยจ าแนกด้วยลักษณะการใช้งานและหน้าที่ต่างๆตามความจ าเป็นที่ต้องการมา

สร้างสรรค์เพ่ือแสดงลักษณะเฉพาะตัว อุปกรณ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยในการสรรหาและเก็บรักษา

เป็นอยา่งดี 

อุปกรณ์ในการร่างแบบ 

1. กระดาษไข ( Stencil paper ) 

2. ดินสอ ( Pencil ) 

3. ยางลบ ( Eraser ) 

4. ไม้บรรทัด ( Ruler ) 

อุปกรณ์ในการปูพื้นผลงานและรองพ้ืน 

1. เมด็มะขาม ( Tamarind seed ) 

2. หม้อ ( Pot ) 

3. น้ า ( Water ) 

4. ดินสอพอง ( White clay filler ) 

5. ผ้าขาวบาง ( Whites ) 

6. กระชอน ( Colander ) 

7. แปรงทาสีรองพ้ืน ( Paint brush ) 

8. กระดาษทรายหลากหลายเบอร์ตามความละเอียด ( Sandpaper ) 

9. สีรองพ้ืน ( Primer ) 

10. ผ้าท าความสะอาด ( Fabric ) 

อุปกรณ์ในการร่างผลงานสู่การสร้างสรรค์ 

1. สีชอล์คหรือพาสเทล ( Pastel Color ) 

2. กระดาษทิชชู่ ( Tissue ) 

3. กระดาษไข ( Stencil paper ) 

4. กรรไกร ( Scissors ) 

5. เทปกาว ( Masking tape ) 

6. เครื่องมือขูดขีด ( Pointed wood ) 
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อุปกรณ์ลงสี และการเก็บรายละเอียด 

1. ผงสีต่างๆและชาด ( Pigment ) 

2. ครกและโกร่ง ( Mortars grind medicine ) 

3. กาวกระถิน ( Acacia glue ) 

4. หม้อ ( Pot ) 

5. พู่กัน ( Paintbrush ) 

6. น้ า ( Water ) 

7. ผ้าเช็ดสี ( Fabric ) 

8. ทองค าเปลว ( Gold leaf ) 

9. กาวยางมะเดื่อ ( Fig rubber glue ) 

10. ที่ปัดขนไก่ ( Chicken Feather ) 

 

อุปกรณ์ในการเคลีอบผลงาน   

1. สเปรย์ที่ใช้ในการพ่นเคลือบงานประเภทวาดเส้น ( Matte varnish spray ) 
 

 

 

 
ภาพที่ 46 ภาพอุปกรณ์ต่างๆในการเขียนงานจิตรกรรม 
 

 



  58 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 47 ภาพอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรองพ้ืนและเคลือบผลงาน  
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บทที่ 4 

แนวทางและการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์  
 

 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเป็นการสร้างสรรค์ท่ีสามารถจ าแนกวิธีทาง

จิตรกรรมที่เป็นกระบวนการทางศิลปะและเรื่องราวจากพุทธประวัติที่เป็นแรงบันดาลใจ มีขอบเขตใน

การศึกษา จากหัวข้อ พุทธปาฏิหาริย์ และกระบวนการในทางสร้างสรรค์เป็นล าดับสุดท้าย จิตรกรรม

ไทยแบบประเพณีที่หยิบยกมาเป็นกระบวนการในขั้นตอนการสร้างสรรค์ คือ การน าสีฝุ่นมาใช้ในงาน

จิตรกรรม จากการน าแร่หรือรงคธาตุต่างๆมาผ่านกระบวนการบดหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เมื่อผ่านขั้นตอนการท าให้เกิดพิกเม้นต์ของสีที่ละเอียดและเม็ดสีมีสีสันตามความต้องการ จึงน าไปเข้า

สู่กระบวนการผสมกาวที่เป็นสื่อท าให้เกิดความคงทนที่เป็นวิธีการทั่วไปในงานจิตรกรรมต่างๆ แต่เมื่อ

ใช้กระบวนการทางประเพณีนิยมในจิตรกรรมไทย จะนิยมใช้กาวจากธรรมชาติที่มีอยู่ตามภูมิภาค ภูมิ

ประเทศ หรือหาได้ง่ายและมีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ ขอยกตัวอย่างเช่น กาวกระถินที่เป็น

ตัวเชื่อมให้ฝุ่นสีสามารถเกาะตัวและยึดติดทนทานได้ดีบนพ้ืนภาพที่ต้องการให้งานจิตรกรรมได้

แสดงผลจากกระบวนการที่เป็นคุณสมบัติที่พิเศษออกมา เมื่อได้อุปกรณ์และวัสดุต่างๆแล้ว ขั้นตอน

ถัดไปคือกระบวนการทางจิตรกรรมที่สร้างรูปทรง  มีกรรมวิธีขั้นตอนที่เป็นแบบแผนที่ใช้ รูปทรงเป็น

ตัวก าหนดขอบเขตในกระบวนการระบายพ้ืนภาพแบบ 2 มิติ แต่ใช้เส้นในลักษณะต่างๆขีดเขียนเป็น

รูปร่าง รูปทรง ตามแบบอย่างที่ศึกษาจากงานศิลปกรรมโบราณที่เป็นแรงบันดาลใจ เมื่อเสร็จสมบูรณ์

ตามกระบวนการต่างๆที่กล่าวมาแล้ว อาจสอดแทรกเทคนิคอ่ืนๆ ในทางจิตรกรรมเพ่ือถ่ายทอด

ผลงานแสดงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว ที่สามารถอธิบายในทางศิลปะ ที่แยกย่อย

ได้ 2 ลักษณะใหญ่ คือ อัตวิสัย และ ภาวะวิสัย เป็นสิ่งที่ส าคัญในการศึกษาศิลปะเพ่ือวิเคราะห์

ผลงานให้เกิดองค์ความรู้จากกระบวนการที่เป็นข้อเท็จจริง หรือขั้นตอนที่สามารถสร้างสิ่งต่างๆใน

องค์ประกอบ จนเกิดเป็นรูปมีลักษณะที่อธิบายและเล่าเรื่องราวจนสัมฤทธิ์ผลได้ หรือ การสร้างสรรค์

ที่มีลักษณะบ่งบอกความความรู้สึกที่สามารถแสดงออกมาด้วยภาพต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวของความ

เฉพาะตัว เช่น บรรยากาศของสิ่งต่างๆในงานจิตรกรรม ความรู้สึกท่ีต้องการน าเสนอ ซึ่งทั้งสองสิ่งเป็น

สิ่งที่ท าให้งานจิตรกรรมชัดเจนขึ้นเมื่อน ามาวิเคราะห์ในงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ จ าแนกเพ่ือให้เกิด

เป็นองค์ความรู้ในทางศิลปะได้อย่างชัดเจน  
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 ขั้นตอนการตีความในเรื่องราวที่ต้องการน าเสนอ เรื่องราวพุทธประวัติที่ต้องการน าเสนอ

มักจะเป็นเรื่องราวที่มีขอบเขตที่มาจากพุทธปาฏิหาริย์ เป็นกรอบในทางการค้นคว้าศึกษา เพ่ือความ

ชัดเจนในการสร้างสรรค์ การหยิบปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในพุทธประวัติ อิงปาฏิหาริย์ทั้ง 3 อย่าง คือ 

อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทศนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนียปาฏิหาริย์ เป็นการน าเอาแรงบันดาลใจจาก

การศึกษามาช่วยในการตีความ อีกส่วนคือหลักธรรมที่ได้จากตอนต่างๆที่เลือกมาสร้างสรรค์ ให้แรง

บันดาลใจไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมที่ได้รับหรือความรู้สึกประทับใจที่มีต่อการศึกษาจากรูปแบบงาน

ศิลปกรรมหรือเรื่องราวที่น าให้เกิดจินตนาการได้ขยายขอบเขตไปสู่การตีความใหม่ในทางรูปแบบและ

องค์ประกอบ เพ่ือให้เกิดเอกภาพทางความคิดจากการตีความ  เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากที่สุดในการ

สื่อสารเรื่องราวที่ต้องการ  

 กระบวนในการสร้างสรรค์ คือสิ่งที่ส าคัญมากที่สุดเพราะ เป็นการก้าวไปสู่ผลสัมฤทธ์ที่ตั้งไว้

เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ และการศึกษาค้นคว้า เป็นสิ่ งที่ควบคู่ไปกับการค้นหาแนวทาง เพราะ 

การศึกษาทฤษฎีในรูปแบบต่างๆส่งผลสะท้อนไปในภาคปฏิบัติ แสดงผลออกมาจากผลงานศิลปะ เมื่อ

เริ่มศึกษากระบวนการต่างๆแล้วจากกระบวนการทางเทคนิคในทางจิตรกรรมและการตีความใน

เรื่องราว การวิเคราะห์และหารูปแบบเพ่ือรองรับด้านการสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอันดับต้นๆ 

การหาแนวทางอาจจะมาจากรูปแบบที่คุ้นเคยจากงานศิลปกรรมโบราณที่ประทับใจ เมื่อค้นคว้าลงไป

แล้วก็ต่อยอดสร้างสรรค์จากผลงานที่ได้ศึกษามาเพ่ือเป็นแนวทางมุ่งไปสู่รูปแบบการสร้างสรรค์ใน

องค์ประกอบที่แตกต่าง สอดแทรกความสนใจต่างๆลงไปในงานศิลปะเพราะการสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรมไทบแบบประเพณีไม่ได้มีข้อจ ากัดในทางสร้างสรรค์เหมือนงานศิลปกรรมไทยโบราณที่

ต้องการน าไปใช้ประโยชน์ในทางด้านการเผยแพร่หลักธรรม แต่เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ให้ความส าคัญ

ด้านคุณค่าเป็นแรงผลักดันเพ่ือให้พลังทางศิลปะที่ประกอบด้วยความงาม ความหมายที่เป็นหลักธรรม

ทางพุทธศาสนา และรูปแบบอันเป็นแนวทางเฉพาะตัวส่งเสริมให้ศิลปะขับเคลื่อนงานทางพุทธศาสนา

ให้ไปไกลกว่าที่เคยมีอยู่ ให้ศิลปะเป็นสะพานที่ท าให้งานทางพุทธศิลป์ได้เคลื่อนไหวไปตามวัฒนธรรม

ปัจจุบัน ท าให้ผู้คนเห็นคุณค่าในทางศิลปะจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย ไม่ใช่เป็นเพียงการ

อนุรักษ์แต่ต่อยอดให้การรักษายังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ผู้คนได้เห็นและสอดคล้องไปกับความคิดของ

คนในแต่ละยุคสมัย เมื่อได้เป้าหมายในทางสร้างสรรค์และสุนทรียภาพในการสร้างสรรค์แล้ว น ามา

วิเคราะห์แตกประเด็นในการศึกษา ที่สอดคล้องไปกับช่วงเวลาในการปฏิบัติงานและการพัฒนาผลงาน

ศิลปะแบ่งออกเป็น 4 ระยะดังนี้  
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ระยะที่ 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  

 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรก มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ด้วยการเล่าเรื่องราวจากงาน

จิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติเป็นการเริ่มแรก เพ่ือให้เกิดความเข้าใจด้านการจัดการในทางองค์ประกอบ

และรู้จักการเรียงล าดับเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง เป็นวิธีการศึกษาเพ่ือเป็นการฝึกฝนในทางทักษะ และ

การตีความในขั้นเริ่มต้นเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นผลจากการค้นคว้า  เริ่มจากการร่างภาพและ

ทดลองหาความเป็นไปได้ในทางสร้างสรรค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางหลักและช่วยเสริมให้เกิดการพัฒนา

ในทางสร้างสรรค์ โดยการเพ่ิมเรื่องราวส าหรับการท างานขั้นต่อไป ในขั้นเริ่มต้นอาจเป็นการเลือก

ศึกษาเฉพาะรูปทรงที่น่าสนใจเป็นแรงบันดาลใจที่ส่งผลมากท่ีสุดและเมื่อเกิดความเข้าใจ ล าดับต่อมา

คือการรวมเอารูปทรงประกอบกันในภาพจนเกิดความกลมกลืน ในการสร้างสรรค์ด้วยทัศนธาตุทาง

ศิลปะและเรื่องราวที่ต้องการน าเสนอ การเริ่มต้นนี้จะท าให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการท างานมาก

ขึ้น เพราะเป็นการสร้างสรรค์ในขั้นเริ่มต้น จึงพบความผิดพลาดพบปัญหาอุปสรรคและข้อสังเกตที่

เหนือการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคอุปกรณ์ต่างๆ ที่ยังไม่ช านาญ และสามารถน าเอาปัญหาไป 

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ปัญหาเป็นข้อสังเกตในชิ้นงานต่อไป เริ่มตั้งสมมุติฐานที่จะเกิดขึ้นเมื่อมี

ผลงานมาเปรียบเทียบ เพ่ือให้เห็นภาพต่างๆ ปรากฏได้ชัดเจนมากขึ้นในขั้นตอนการพัฒนางาน เมื่อ

ส าเร็จเป็นผลงานจึงน ามาประเมินด้วยการตรวจสอบรายละเอียดในทางการสร้างสรรค์เพ่ือหาสิ่งที่ดี

และสิ่งที่ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความละเอียดในการมองเห็นสิ่งต่างๆได้มากขึ้น ซึ่งสิ่งที่สนใจเป็นอันดับ

แรก คือความงามที่เป็นเครื่องมือทางจิตรกรรมน าพาให้ชิ้นงานมีความน่าสนใจจากผู้คนที่เห็นได้เป็น

สิ่งแรก เมื่อความงามได้ท าหน้าที่แล้วก็ให้ความลงตัวในการสร้างองค์ประกอบต่างๆได้เริ่มเล่าเรื่องราว

ที่ต้องการน าเสนอว่าเป็นเรื่องราวของอะไร และให้องค์ประกอบได้เน้นไปถึงจุดที่ส าคัญของหลักธรรม 

ที่ต้องการน าเสนอ อาจจะยังไม่มีความชัดเจนมากในระยะแรกแต่ก็ท าให้เห็นแนวทางที่ต้องการ

น าเสนอในชิ้นต่อไปให้เฉียบคมมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การศึกษาเป็นการพัฒนาสุนทรียภาพส่วนต่างๆ เพ่ือ

มุ่งไปสู่วิธีการที่ดีข้ึนในการสร้างสรรค์ผลงาน  
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ภาพที่ 48 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
ชื่อผลงาน  พุทธปาฏิหาริย์หมายเลข 1 ปฐมสมโภช  
ขนาด    150 X 130 เซนติเมตร 
เทคนิค   สีฝุ่นและทองค าเปลว 
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ระยะที่ 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

 การสร้างสรรค์ในระยะที่สองเป็นการสร้างสรรค์ที่มุ่งหาสิ่งที่ต้องการพัฒนา คือ เอกภาพจาก

ผลงาน โดยการขยายผลงานในตอน “ พกาพรหม ”  ให้เป็นเรื่องราวเดียวในการน าเสนอเพ่ือ แสดง

ปาฏิหาริย์ในพุทธประวัติ เพ่ือให้ผลงานได้ถูกก าหนดขอบเขตของเนื้อเรื่อง และสามารถถ่ายทอด

เรื่องราวในภาพเดียว ด้วยรายละเอียดจากการเล่าเรื่องต่างๆ ลงไปในผลงาน และสามารถสอดแทรก

เรื่องราวใหม่ที่สนใจบรรจุเข้าไปเป็นสิ่งที่วางแผนในการจัดวางภาพในองค์ประกอบ  ใช้สีหลากหลาย

ขึ้นกว่าผลงานชิ้นที่ผ่านมา และเริ่มตั้งขอบเขตเรื่องราวในการสร้างสรรค์ เพ่ือต่อยอดพัฒนาผลงาน

ด้วยเรื่องราวที่สะท้อนหลักธรรมที่ต้องการน าเสนอให้ได้สื่อสารมากขึ้น อย่างการน าเสนอหลักธรรมที่

ซ่อนอยู่ภายในภาพ ด้วยการการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ ท าให้มองเห็นสิ่งที่ต้องการน าเสนอ

มากกว่าผลงานชิ้นที่ผ่านมา  เป็นการตัดสินใจในการเลือกเรื่องปาฏิหาริย์ในครั้งต่อๆไป การท างานที่

เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดคือการท าความเข้าใจเรื่องราวและการสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทางเทคนิคใน

งานจิตรกรรมและอีกส่วนนึง คือการเล็งเห็นความส าคัญในเรื่องปาฏิหาริย์มากยิ่งขึ้น  

 การท างานในครั้งนี้ท าให้ เกิดความเข้าใจ และเห็นความต้องการที่จะน าเสนอผลงานใน

รูปแบบที่ต้องการมากขึ้น ด้วยการเลือกน าเสนอเรื่องราวเพียงตอนใดตอนหนึ่งเพ่ือมุ่งประเด็นในการ

สร้างสรรค์ และเป็นจุดเปลี่ยนในการก าหนดเรื่องราวที่มีขอบเขต ที่จะน าไปศึกษาและพัฒนาต่อ 

น าไปสู่การค้นคว้าและสร้างสรรค์จากงานศิลปกรรมไทยโบราณและเรื่องราวที่มาจากพุทธประวัติ

หลากหลายแหล่งที่มา เพ่ือเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์และค้นหาความเป็นไปได้ในการท างานจาก

การเริ่มต้นด้วยภาพร่างที่สามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนไปสู่ความงามที่ต้องการและผลสัมฤทธิ์ที่

ต้องการในทางการสร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 49 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3  ปีการศึกษา 2558 
ชื่อผลงาน  พุทธปาฏิหาริย์หมายเลข 2 พกาพรหม 
ขนาด    150 X 130 เซนติเมตร 
เทคนิค   สีฝุ่นและทองค าเปลว 
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ระยะที่ 3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

 การท างานศิลปะในระยะสุดท้ายก่อนจะท าวิทยานิพนธ์คือการท างานให้เกิดความสมบูรณ์

มากขึ้น เนื่องด้วยการท างานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีต้องใช้เวลาในการท างานมาก และ

จ าเป็นต้องท างานให้มีขนาดใหญ่เพ่ือให้เกิดการเน้นย้ าความส าคัญของสิ่งที่ต้องการศึกษา เรียนรู้ 

แก้ไข และปัญหาในการสร้างสรรค์ เพื่อขมวดปมต่อยอดในการสร้างสรรค์การท าวิทยานิพนธ์ สิ่งหนึ่ง

ที่ได้เรียนรู้จากการท างานคือ การใส่รูปทรงต่างๆที่มากขึ้นแต่ท าให้ระยะเวลาในการท างานที่ยาวนาน

มากขึ้นตาม ท าให้การท างานไม่สอดคล้องไปกับเวลาในการศึกษาในการประเมิน แต่ท าให้ต้องเรียนรู้

กับปัญหาเรื่องนี้ตลอดการท างาน แต่การท างานที่ใช้เวลานานในแต่ละผลงานท าให้ได้เรียนรู้และเริ่ม

รู้จักการวางแผนการท างาน เพ่ือให้ผลงานในระยะต่อไป เกิดความสมบูรณ์และพบข้อผิดพลาดในการ

ท างานน้อยลง และเลือกสิ่งที่ส าคัญในการท างานลดทอนสิ่งต่างๆที่ไม่ส าคัญตามประสงค์หลัก  

 ด้านการสร้างสรรค์และการพิจารณาผลงาน สิ่งที่ต้องการน าเสนอมีความชัดเจนและท าให้ต่อ

ยอดไปสู่การท างานครั้งต่อไปด้วยการเลือกเรื่องราวที่มีนัยยะ และแสดงหลักธรรมที่สอดแทรกได้

ชัดเจน ท าให้การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวช้อ  “ พุทธปาฏิหาริย์ ”  เป็นขอบเขตที่จะ

สร้างสรรค์ในการก าหนด แนวความคิด และการแสดงเอกลัษณ์จากการตีความผ่านเรื่องราว

องค์ประกอบ และทัศนธาตุทางศิลปะ  

 

ระยะที่ 4 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2562 

 เริ่มต้นการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ด้วยการศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวของปาฏิหาริย์ที่

สนใจ โดยใช้เรื่องราวจากพุทธประวัติตอน โลกวิวรรณปาฏิหาริย์ และ พระพุทธเจ้าโปรดพระยา

ชมพูบดี เมื่อได้ค้นคว้าสองเรื่องราวที่จะน ามาสร้างสรรค์แล้ว จึงน าเอาตอนที่ส าคัญในแต่ละเรื่อง 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการน าเสนอผลงาน ที่บอกเล่าเรื่องราวที่ส าคัญที่สุดเพ่ือให้ได้

ประโยชน์สูงสุดในการสร้างสรรค์ผลงาน ขั้นตอนถัดไปคือการ ท าภาพร่างในรูปแบบของการใช้

ลายเส้นเพ่ือหาความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ ในขนาดเล็กๆ เพ่ือง่ายต่อการต่อยอด เพราะการ

ถ่ายทอดเรื่องราวเป็นลายเส้นที่มีลักษณะที่เรียบง่ายท าให้ผลงานเกิดโครงสร้างมีความชัดเจน การ

ขยายลายเส้นที่มีขนาดเท่าผลงานจริงเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานในขั้นตอนทางด้านจิตรกรรม 
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เป็นกระบวนการที่ส าคัญของงานวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ อีกทั้งการสอดแทรกสิ่งต่างๆก็สามารถเพ่ิมเติมใน

ขั้นตอนการขยายภาพลายเส้นเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานนี้ท าให้เกิดองค์

ความรู้และข้อมูลต่างๆในทุกข้ันตอน ท าให้ผลงานที่สร้างสรรค์เป็นไปตามความต้องการที่ตั้งเป้าหมาย

ต่างๆไว้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ค านึงถึงการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะเป็นหลัก ท าให้องค์ประกอบในส่วนต่างๆสอดคล้องกันจนเป็นองค์รวมทั้งหมดในชุดผลงาน

วิทยานิพนธ์ครั้งนี้  
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ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 50 ผลงานวิทยานิพนธ์หมายเลข 1  
ชื่อผลงาน  พุทธปาฏิหาริย์หมายเลข 3 โลกวิวรรณปาฏิหาริย์ ผ่านพิภพเทวราชดาวดึงส์ 
ขนาด    150 X 130 เซนติเมตร 
เทคนิค   สีฝุ่นและทองค าเปลว 
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ภาพที่ 51 ผลงานวิทยานิพนธ์หมายเลข 2 
ชื่อผลงาน  พุทธปาฏิหาริย์หมายเลข 4 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราช  
ขนาด    150 X 150 เซนติเมตร 
เทคนิค   สีฝุ่นและทองค าเปลว 
 

ด้านเนื้อหา แนวคิด 

ด้านเนื้อหาที่ใช้ในการสร้างสรรค์ เป็นข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาที่มีกรอบและประเด็นจาก

การค้นคว้าในหัวข้อ “ พุทธปาฏิหาริย์ ” เป็นค าส าคัญที่ใช้ในการศึกษาเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด

หรือหลุดประเด็นต่างๆ เพราะพุทธประวัตินั้นมีความกว้างและลึกซึ้งผู้สร้างสรรค์จ าเป็นต้องเลือก

ข้อมูลที่สนใจและเป็นแรงบันดาลใจ เปิดประเด็นในการค้นคว้าและสร้างสรรค์ ทั้งยังน าไปสู่ขั้นตอน

การท างานโดยใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ส่วนต่างๆในภาคของการปฏิบัติ โดยการสร้างสรรค์จะ
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อิงการท างานในด้านแนวคิด ที่ใช้คติธรรม ของพระพุทธศาสนาเป็นประธานหลักในการสร้างสรรค์ 

เพราะหลักธรรมคือ สิ่งเดียวที่น าพาพระพุทธศาสนาให้ก้าวไกลและยังด ารงอยู่ แม้สิ้นสุดสมัยของ

พระพุทธเจ้าที่ดับขันปริพิพพานนานมาแล้ว พระองค์ทรงให้พระวัจนะที่เป็นหลักธรรม คือหัวใจของ

พุทธศาสนาไว้แก่ พุทธบริษัทต่างๆและพุทธศาสนิกชน พุทธมามกะและผู้ที่สนใจใฝ่ในการศึกษา

ธรรมะ ที่เป็นเครื่องมือขัดเกลากิเลสภายในจิตใจ เป็นเครื่องช าระให้จิตใจผ่องใสบริสุทธ์ด้วยหลักธรรม 

จากพุทธประวัติตอนต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ความผาสุกแก่ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรม จากการสื่อสาร

โดยใช้ศิลปะ ในแง่ของการเผยแพร่ศาสนา แต่ยังด ารงไว้ซึ่งหลักในทางศิลปะ ที่ถ่ายทอดหลักธรรม

ผ่านความงาม ความวิจิตร บรรจง ด้วยมรดกของความเป็นชาติที่วิวัฒนาการจากพุทธศาสนาที่ส่ง

อิทธิพลทางด้านหลักธรรม วัฒนธรรม จิตวิญญาณ ความรู้ และวิถีชิวิต ผ่านเรื่องราวที่เปรียบเหมือน

แม่น้ าสายใหญ่ที่ไม่เคยแห้งขอด ให้ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้สอยจากประโยชน์ของน้ าที่เป็นคุณูประการต่างๆ

ในการสร้างสรรค์ผลงานและด ารงชีวิต หรือแม้กระทั้งระหว่างการสร้างสรรค์ ให้พิจารณาในหลักธรรม

จากสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ ได้เลือกนั้นก็ย้อนกลับมาสอนตนเอง ผ่านงานศิลปะ อาจจะเป็นแนวคิดท่ีมาจาก

ประสบการณ์ความรู้สึกจากผู้สร้างสรรค์ ที่ย้อนกลับมามองสิ่งที่สนใจมากที่สุด แม้ยุคปัจจุบันจะมี

เรื่องราวและแรงกระทบจากสังคมภายนอกมากมาย แต่เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาความรู้สึกภายใน

ของตนเอง หลักธรรมที่สนใจยังด ารงอยู่ท่ามกลางความเชี่ยวกรากของสถานการณ์ปัจจุบัน หลักธรรม

อาจจะเป็นเครื่องมือที่คอยพยุงให้เห็นถึงแก่นสารของชีวิตที่จะด ารงอยู่ได้ด้วยความดีจากพุทธศาสนา 

อีกทั้งยังการสร้างสรรค์น้อมเป็นพุทธบูชา ที่ให้ความงามเป็นเครื่องมือถ่ายทอด ใช้ความวิริยอุสาหะ

เป็นสะพานในการเชื่อมต่อการท างานให้ไปสู่อีกฝั่งของความส าเร็จ ที่เป็นรูปธรรมของการท างาน

ศิลปะ เพ่ือให้ผลงานนั้นเป็นสื่อที่ช่วยให้พุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลใจที่ส าคัญแสดงผ่านภาพ เป็นสิ่งที่

ต้องการน าเสนออีกทั้งยังขับเน้นให้เรื่องราวเกิดการฉุกคิดที่สะท้อนไปยังจิตใจของผู้ที่ได้ชมงาน 

อาจจะเป็นผลจากหลักธรรมไม่มากก็น้อย แต่ก็เป็นส่วนนึงในแรงบันดาลใจที่ต้องการน าเสนอ เพ่ือ

เป็นการจุดประกายให้งานประเภทนี้มีการสานต่อ ด้วยการท างานที่คงไว้ทั้งทางด้านเทคนิค และ

รูปแบบของจิตรกรรม ซึ่งจะกล่าวในล าดับต่อไป    

 

ด้านกระบวนการทางเทคนิค   

 การสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการทางด้านจิตรกรรม เป็นกระบวนการดั้งเดิม มีลักษณะ

เป็นแบบแผนที่สอดคล้องกับงานศิลปกรรมไทยโบราณโดยมักจะใช้สีฝุ่น และกาวจากยางไม้เป็นตัว

ประสานยึดเกาะในการสร้างสรรค์ แต่สิ่งที่แตกต่างอาจจะเป็นเรื่องของรูปแบบในงานจิตรกรรม แต่ละ
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ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติและวิทยาศาสตร์อาจจะช่วยให้เกิดความสะดวกมาก

ยิ่งขี้นในขั้นตอนการท างานซึ่งท าให้เกิดการค้นคว้าศึกษามากขึ้น ที่น่าสนใจในการท างานด้าน

กระบวนการคือ การท าสีฝุ่นในขั้นตอนก่อนจะน ามาเขียนภาพต้องใช้วัตถุที่เป็นแม่สี ไม่ว่าจะมาใน

รูปแบบของหิน แร่  แท่งถ่าน แท่งสีพาสเทล ต้องผ่านกระบวนการบด เพ่ือให้ได้รงคธาตุตามที่

ต้องการ และเมื่อได้ผงสีเหล่านั้นก็มาท าการร่อนหรือแยกส่วนของสีและฝุ่นละอองไม่ว่าจะด้วยวิธีการ

หมักสีในน้ าหรือบดแล้วกรองผ่านเครื่องมือต่างๆ เมื่อได้ลักษณะตามที่ต้องการก็น ามาผสมกาวจาก

ยางไม้ที่ละลายน้ า มาท าเป็นสีที่เหมาะแก่การระบายและตัดเส้นในขั้นตอนของงานจิตรกรรม ที่มีแบบ

แผนจากโบราณเป็น ขนบธรรมเนียมที่ยังรักษาไว้มากกว่า ที่จะดัดแปลงการน าเทคนิคในการท าสีแบบ

อ่ืนๆมาใช้ และส่วนสุดท้ายคือการปิดทองค าเปลวยางมะเดื่อที่เป็นขั้นตอนที่ส าคัญไม่แพ้ไปกว่างาน

กระบวนการเขียนสี ระบายสี ตัดเส้น เพราะ ทองค าเปลวต้องใช้ทักษะและสมาธิในการติด

ทองค าเปลวไปตามรูปทรงที่ต้องการ และเมื่อได้ทดลองปฏิบัติก่อนงานวิทยานิพนธ์ ย่อมท าให้เกิดองค์

ความรู้เพ่ือท าให้เกิดความสมบูรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ท าให้ผลสัมฤทธิ์จากกระบวนการเป็นที่น่า

พอใจในการสร้างสรรค์ เป็นแบบแผนการท างานในวิถีแบบโบราณผ่านการเรียนรู้จากงานจิตรกรรม

ไทยประเพณี  

 การปฏิบัติงานกว่าจะส าเร็จลุล่วงนั้น ต้องผ่านการศึกษาโดยใช้เวลาเป็นปัจจัยหลัก มีการลง

มือท าเป็นปัจจัยร่วมที่ท าให้ผลงานสร้างสรรค์ส าเร็จเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้ ต้องอาศัยปัจจัย

ต่างๆและองค์ประกอบที่หลากหลาย เพื่อบรรจุลงไปในงานจิตรกรรมจนเกิดเป็นผลงานที่สมบูรณ์ตาม

ภาพร่างและภาพที่จินตนาการไว้ เป็นรูปธรรมที่มีจิตรกรรมเป็นสื่อแสดงรูปออกมา เพ่ือเผยเพร่

หลักธรรมจากพุทธศาสนาเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างสรรค์เป็นแนวคิดหลักที่ท าให้ผลงานสร้างสรรค์

นั้นทรงคุณค่ามากขึ้น และยังท าให้ผลงานนั้นแสดงพลังทางศิลปะจากการศึกษาลงมือปฏิบัติเพ่ือ

ประโยชน์แก่ตนเอง และอาจจะให้แรงบันดาลใจแก่ผู้อ่ืนที่สนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทั้งยัง

ท าให้ผู้สร้างสรรค์ได้พัฒนาต่อยอดความรู้ศักยภาพโดยใช้งานศิลปะเป็นเครื่องมือขัดเกลา และท าให้

เกิดความปิติในการท างานเมื่อเสร็จสมบูรณ์ แสดงถึงคุณค่าในงานศิลปะที่ส่งผลต่อผู้สร้างสรรค์เอง  
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บทที่ 5  

บทสรุป  
 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ในวิทยานิพนธ์หัวข้อ “ พุทธ

ปาฏิหาริย์ ” เป็นผลงานที่แสดงแนวคิดและกระบวนการต่างๆจากการศึกษาและค้นคว้า ที่มีแรง

บันดาลใจจากปาฏิหาริย์ในพุทธประวัติตอนต่างๆ น ามาสร้างสรรค์ต่อยอดโดยมีผลงานจากศิลปกรรม

ไทยต่างๆเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ เป็นผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้งานศิลปกรรม

ไทยเป็นสื่อในการสื่อสารหลักธรรมที่เป็นประเด็นหลักส าคัญเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดอัตลักษณ์เฉพาะ

ตน ที่มาจากการวิเคราะห์ ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้จินตนาการ และวิธีการทางจิตรกรรม

เป็นสื่อทางศิลปะที่แสดงนัยยะจากผลงานโดยการศึกษาทั้งด้านข้อมูลและกรรมวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้

ผลงานด้านพุทธศิลป์ มีคุณค่าในแง่ของศิลปวัตถุ ทางความงามคงไว้ซึ่งสุนทรียภาพทางศิลปะ และ

ส่งเสริมงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณีน ามาสร้างสรรค์ตีความใหม่ ให้เกิดมิติในทางสร้างสรรค์ที่

ขยายขอบเขตไปมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตีความ การใช้รูปทรงสัญลักษณ์ ที่ยังคงใช้เรื่องราวที่มีมา

จากคัมภีร์ พระไตรปิฎก และพระสูตร เป็นต ารา หนังสือที่เป็นหัวใจหลักทางพระพุทธศาสนา ตีความ

จนเป็นภาษาภาพ ในทางศิลปะ ท าให้ผลงานอยู่ระหว่างสองสิ่งนี้ในการสร้างสรรค์ เป็นงานศิลปะที่

เน้นเล่าเรื่องราวจนเกิดเป็นผลงาน มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและเป็นกุศโลบายในการเผยแพร่หลักธรรมสู่

ศิลปะในแขนงของจิตรกรรมภาพเขียนเป็นการท าขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ทั้งยังท าให้ศิลปะสามารถรับใช้

ศาสนาแต่ก็ยังท าให้ศิลปะทรงคุณค่าไปควบคู่กัน ส่งเสริมในการตีความและแสดงรูปทรงจนเกิดเป็น

เอกภาพที่กลมกลืน ทั้งยังให้แง่คิดแก่ผู้สร้างสรรค์ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ศิลปะนั้นขัดเกลาจิตใจผู้คน

เสมือนหลักธรรมที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติ ผลงานจึงมีคุณค่าในแง่ของรูปธรรมทางภาพและส่งให้หลักธรรมมี

ความหมายในนามธรรมทางความรู้สึก ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่ศึกษาในงาน

ศิลปะกรรมประเภทนี้ต่อไป  

การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้เป็นเสมือนบททดสอบโดยมีศิลปะเป็นแนวทางในการศึกษา 

และค้นคว้าเพ่ือหาค าตอบให้กับผลงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังท าให้ผู้ปฏิบัติเห็นลักษณะต่างๆที่

เกิดขึ้นจากการท างานแล้วน ามาปรัปปรุงแก้ไขปัญหาระหว่างการท างาน ท าให้ได้พิจารณาขอบเขต

ของงานได้ชัดเจน อีกทั้งจุดประสงค์ และเป้าหมายก็เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์ทางศิลปะที่ตั้งไว้ในตอนต้น
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ของการเริ่มปฏิบัติงาน ท าให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นไปตามความคาดหวัง ที่ให้ศิลปะถ่ายทอด

ความด ีความงาม ตามบริบทของศิลปวัตถุเป็นส่วนขยายให้หลักธรรม ได้เผยแพร่สู่วงกว้างโดยมีศิลปะ

เป็นเครื่องมือที่งดงามในการสื่อสาร เป็นเครื่องมือที่เสมือนแว่นขยายที่ถ่ายทอดผลงาน ที่มีรูปทรงเชิง

สัญลักษณ์  เป็นวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากอดีตสู่ปัจจุบันแต่ได้ท าการสร้างสรรค์ ด้วย

ประสบการณ์ ความรู้และแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์ จนเกิดเอกภาพตามที่ต้องการสอดประสาน

เป็นองค์รวมโดยไม่มีส่วนอ่ืนส่วนใดที่แปลกแยกออกมา ผ่านการคิดวิเคราะห์และการประเมินจนเสร็จ

สมบูรณ์ อีกทั้งผลงานได้ใช้เวลาที่พัฒนาในระยะเวลาที่ เหมาะสมแก่การท างานแม้จะมีเวลาเป็น

ข้อจ ากัดแต่สามารถขมวดประเด็นทางการศึกษาจนเป็นไปตามหลักสูตรและการท างานศิลปะ ที่ผู้

สร้างสรรค์ต้องการ ท าให้ผลงานนั้นสมบูรณ์บรรจุไปด้วยเรื่องราวต่างๆที่เป็นไปตามหัวข้อ “ พุทธ

ปาฏิหาริย์ ” ได้อย่างครบถ้วน และยังท าให้คุณค่าในเชิงทัศนศิลป์ได้แสดงตัวไปพร้อมกับนัยยะทาง

ศิลปะและกระบวนการจนเป็น ผลงานที่สื่อสารตามประเด็นที่ต้องการแก่สาธารณะ สะท้อนไปถึงผู้คน

ให้เรียนรู้หลักธรรมที่เป็นสัจจะที่มีอยู่ในชีวิตได้ฉุดคิด โน้มน้าวจิตใจ โดยศิลปะเป็นเครื่องมือที่ถักทอ

ประสานให้ภาพนั้นได้เล่าเรื่องราวจนเกิดเป็นผลงานที่แสดงแนวคิดเพ่ือสืบสานให้พุทธศาสนายังด ารง

ต่อไป ด้วยความงาม และความมีเอกลักษณ์เฉพาะตนผ่านคุณค่าทางทัศนศิลป์ และสิ่งที่ทิ้งท้ายซึ่ง

ส าคัญที่สุด คือ หลักธรรม เป็นสิ่งที่บรรจุไว้ในผลงานให้ทุกคนตระหนักไม่ว่าจะผ่านกาลเวลาไปนาน

เท่าใด หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นแก่นทางพุทธศาสนา โดยมีศิลปะเป็นเครื่องรับใช้ใน

งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณสีืบต่อไป 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ธวัชชัย   โตข า 
วัน เดือน ปี เกิด 29 มิถุนายน 2535 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา ศิลปบัณฑิต (สาขาศิลปะไทย) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 35 หมู่ 17 บ้านไทยอุดม ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

45000 
ผลงานตีพิมพ์ ร่วมแสดงงาน นิทรรศการ ผกายพรึก ณ ชั้น 3 หอศิลป์กรุงไทย  เยาวราช 

กรุงเทพมหานคร 1-30 ตุลาคม 2562 
รางวัลที่ได้รับ 2562  - ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์

ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์   
2561   - รางวัลชมเชย แรงบันดาลใจจากทุกคนเพ่ือชุมชนที่ยั่งยืน 
ศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 7 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)  
2559  - แสดงนิทรรศการ  “ ผู้คน ”  ชั้น 2 people  gallery  ณ  หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   
2558  - รางวัลชมเชย   สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย ศิลปกรรม
ช้างเผือก ครั้งที่ 4 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)  
    - รางวัลชนะเลิศ   นิทรรศการประกวดผลงานศิลปกรรม "India 
@ Bangkok" Art Competition 2015   มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
สถานทูตอินเดีย         
     -  ร่วมแสดงนิทรรศการประกวดผลงานศิลปกรรม  กรุงไทย ครั้ง
ที ่1  
2556  - รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ ศิลป์ พีระศรี ”  การแสดง
ศิลปกรรมร่วมมัยของศิลปิน รุ่นเยาว์ ครั้งที ่ 30  
    - ร่วมแสดงนิทรรศการ 36 ปี แห่งการเรียนรู้ สูก่ารสร้างสรรค์
และพัฒนาศิลปะไทย   ภาควชิาศิลปะไทยมหาวิทยาลัยศิลปากร  
    - ร่วมแสดงการประกวดผลงานศิลปะ "มองสิงห์ ผ่านศิลป์"
ระดับอุดมศึกษา  
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2555  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  จินตนาการสืบสานวรรณกรรม
ไทย  Intouch  Company    
2554  - รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง  ระดับอายุ 17-20 ศิลปกรรม
เด็ก  
และเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี  6      
2553  - รางวัลชมเชย โครงการจินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทย    
    - รางวัลรองชนะเลิศ  Painting Landscape ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  กรมอาชีวศึกษา   
2552  - รางวัลชนะเลิศ  Drawing Portrait  ระดับชาติ กรม
อาชีวศึกษา   
 ณ สระบัว จังหวัด สงขลา     
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